
Πληροφορίες για το προϊόν RM 776

FloorPro Tyre and Abrasion 
Marks Remover RM 776

Ιδιαίτερα ισχυρό ειδικό καθαριστικό που αφαιρεί τα σημά-
δια τριβής και τα σημάδια␍                που δημιουργούν τα 
περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα. Επιπλέον, αφαιρεί αποτε-
λεσματικά τα␍                επίμονα λάδια και τους λεκέδες 
από αιθάλη, καθώς και τις επιστρώσεις πολυμερούς και␍                
κεριού. Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα κολλητικής 
ταινίας.

Ιδιότητες

■ Ισχυρό ειδικό καθαριστικό για να αφαιρέσετε τα σημάδια των ελαστικών 
και της τριβής

■ Εξαφανίζει τα σημάδια τριβής από καουτσούκ και τα σημάδια που δημι-
ουργούν τα βιομηχανικά φορτηγά.

■ Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδι, λίπος, πίσσα, αιθάλη και ρητίνη καπνού.
■ αφαιρεί το κερί και τις επιστρώσεις πολυμερούς
■ Αφαιρεί αποτελεσματικά τα υπολείμματα κολλητικής ταινίας
■ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκατα-

στάσεων
■ Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός δαπέδου

Βιομηχανία κατασκευών: Καθαρισμός δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Βιομηχανία: Καθαρισμός δαπέδου

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδου

Καταστήματα λιανικής: Καθαρισμός δαπέδου

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφο-

ρείων:
Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μονάδες σπρέι

pH

13.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

10 l 6.295-545.0

20 l 6.295-546.0

200 l 6.295-572.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 776

Εφαρμογή:

Βαθύς καθαρισμός

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Εμποτίστε τον λεκέ πλήρως με το προϊόν.
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
■ 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 επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Μην χρησιμοποιείτε χρωματιστές τσόχες (κίνδυνος να ξεβάψουν)
■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
■ Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά όταν χρησιμο-

ποιείτε το προϊόν.
■ Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.
■ Χρησιμοποιήστε μόνο μονάδες σπρέι που είναι ανθεκτικές στους διαλύτες.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ Κίνδυνος
■ H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
■ H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ (ή με τα 

μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμί-
δα με νερό/στο ντους.

■ 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.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
■ P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
■ P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνι-

κούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Dελτίο Dεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Βαθύς καθαρισμός 40 ml/m²Αδιάλυτο Βαρύ 25 m²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
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