
Πληροφορίες για το προϊόν RM 754 

Βαθύ καθαριστικό δαπέδων RM 
754

Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό για εύκολη αφαί-
ρεση κεριού και επικαλύψεων␍                πολυμερούς σε 
αδιάβροχα και ευαίσθητα σε αλκάλια δάπεδα. Dεν απαιτείται 
χρόνος για␍                ξέπλυμα.

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

Ιδιότητες

■ Ισχυρό βαθύ καθαριστικό για την αφαίρεση υπολειμμάτων φίλμ και βρω-
μιάς

■ Αφαιρεί το επίμονο κερί και επικαλύψεις πολυμερούς
■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
■ Ευρεία γκάμα εφαρμογών: κατάλληλο για αδιάβροχες, ευαίσθητες σε 

αλκάλια (π.χ. linoleum) και ανθεκτικές στα αλκάλια (π.χ. PVC) επιφάνειες
■ Άριστη συμβατότητα υλικού
■ Χαμηλό pH στη συγκένρεωση εφαρμογής
■ Dεν απαιτείται χρονοβόρο ξέπλυμα
■ Επίσης κατάλληλο για καθαρισμό συντήρησης
■ Ασφαλές και εύκολο στη χρήση
■ Ευχάριστο άρωμα φρέσκων εσπεριδοειδών
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού

Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Καθαρισμός δαπέδου

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδου

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Μηχανές μονού δίσκου
■ Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών
■ Χειρωνακτική
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Πληροφορίες για το προϊόν RM 754 

Εφαρμογή:

Βαθύς καθαρισμός (ρύποι)

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/pad ή το σύστημα αναρρόφησης για 

μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
■ Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών
■ Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
■ Απορροφήστε τη βρωμιά από την επιφάνεια.
■ Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού με καθαρό νερό 

(καθαριστε με υγρή σφουγγαρίστρα με μικρή δόση, ξεβγάλτε με καθαρό 
νερό και μουλιάστε σε μεγάλη δόση νερού).

Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστασίας)

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Χρησιμοποιήστε βούρτσα/roller/pad ή το σύστημα αναρρόφησης για 

μηχανές περιποίησης δαπέδου ή μηχανές μονού δίσκου
■ Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος επαφής: 5-10 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φίλμ προστασίας
■ Καθαρίστε την επιφάνεια με μηχανή και με τα κατάλληλα αξεσουάρ
■ Καθαρίστε τις μη προσβάσιμες περιοχές χειρωνακτικά
■ Απορροφήστε τη βρωμιά από την επιφάνεια.
■ Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού με καθαρό νερό 

(καθαριστε με υγρή σφουγγαρίστρα με μικρή δόση, ξεβγάλτε με καθαρό 
νερό και μουλιάστε σε μεγάλη δόση νερού).

Καθαρισμός συντήρησης

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

σης
■ Προσαρμόστε την αναλογία καθαρού νερού-χημικού
■ Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία

Οδηγίες χρήσης:

■ Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του 
υλικού

■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Μην χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στους διαλύτες, 

όπως άσφαλτος
■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
■ Αποθηκεύστε μόνο σε αυθεντικό δοχείο μεταξύ -5 και +30°C
■ Καθαρίστε τη μηχανή καθαρισμού μετά τη χρήση

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

■ Προσοχή
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθεί-
τε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
■ Γρήγορη έναρξη
■ FIGR ελεγμένο (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management 

GmbH)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Βαθύς καθαρισμός (φίλμ προστα-
σίας)

15-50 % Μέσης δράσης 30-50 m²

1000 ml Βαθύς καθαρισμός (ρύποι) 10-20 % Μέσης δράσης 50-200 m²

1000 ml Καθαρισμός συντήρησης 1-3 % Ελαφρύ 2500 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 


