
Πληροφορίες για το προϊόν RM 756

FloorPro Multi Cleaner RM 756

Εξαιρετική ικανότητα διαβροχής, πολλαπλών χρήσεων 
και πολύ οικονομικό: RM 756␍                FloorPro Multi 
Everyday Cleaner για μηχανικό και χειρωνακτικό καθαρισμό 
δαπέδων και␍                επιφανειών.

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

Ιδιότητες

■ Προϊόν καθαρισμού για καθημερινή χρήση για όλα τα αδιάβροχα, σκληρά 
και ανθεκτικά δάπεδα και επιφάνειες

■ Πολύ οικονομικό λόγω της χαμηλής δόσης 0,25% έως 1%
■ Υψηλή απόδοση καθαρισμού χάρη στην εξαιρετική ικανότητα διαβροχής
■ Ταχυ-στέγνωτο
■ Στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
■ Φιλικό προς το περιβάλλον και το υλικό
■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ

Πεδία εφαρμογής:

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Καταστήματα λιανικής: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Χειρωνακτική
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Κωδικός

1 l 6.295-913.0

2.5 l 6.295-915.0

10 l 6.295-914.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 756

Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Καθαρίστε την κατάλληλη βούρτσα/roller/pad και το σύστημα αναρρόφη-

σης
■ Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)

Χειρωνακτική

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
■ Καθαρίστε την επιφάνεια χειρωνακτικά

Οδηγίες χρήσης:

■ Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό
■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Dιάρκεια ζωής: 4 χρόνια

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα: Μέθοδος καθαρισμού: Αρχικό μείγμα: Dοσολογία: Μόλυνση: Απόδοση:

1000 ml Χειρωνακτικά - καθαρισμός 
συντήρησης

0.25-1 % Ελαφρύ-μέτριο 12000-20000 m²

1000 ml Μηχανές περιποίησης δαπέδου - 
καθαρισμός συντήρησης

0.25-1 % Ελαφρύ-μέτριο 12000-20000 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems 
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159 


