Πληροφορίες για το προϊόν RM 533

Βασικό καθαριστικό δαπέδων
από πέτρα / linoleum / PVC
Για την πλήρη αφαίρεση παλαιών στρωμάτων επίμονων
ρύπων σε δάπεδα από πέτρα, linoleum, PVC, γυαλισμένα
παρκέ και παρκέ από φελλό. Επιτυγχάνεται άριστο αποτέλεσμα γυαλίσματος χάρη στα προϊόντα περιποίησης της
Kärcher.
Προσοχή: Να μη χρησιμοποιείται σε μη
γυαλισμένες ξύλινες επιφάνειες.

Ιδιότητες
■ Βαθύς καθαρισμός
■ Αφαιρεί παλαιότερες επιστρώσεις
■ Αφαιρεί επίμονους ρύπους
■ Βάση για νέα επίστρωση

Πεδία εφαρμογής
■ Πέτρινα δάπεδα

■ Χειρωνακτική

■ Dάπεδα λινοτάπητες
■ Dάπεδα από PVC
■
■
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*VE: μονάδα συσκευασίας

Πληροφορίες για το προϊόν RM 533

Εφαρμογή:
Για εις βάθος αφαίρεση παλαιότερων στρωμάτων/επίμονων ρύπων

■ Αναρροφήστε το δάπεδο
■ Προσθέστε 100 ml/l βασικού καθαριστικού στο σκουπισμένο νερό
■ Αφήστε το να δράσει, αλλά να μην στεγνώσει. Σφουγγαρίστε ξανά μία ή
δυο φορές με καθαρό νερό.
Για φυσιολογικούς ρύπους

■ Αναρροφήστε το δάπεδο
■ Προσθέστε 100 ml/l βασικού καθαριστικού σε 5 L νερού και χρησιμοποιήστε υγρή σφουγγαρίστρα

Οδηγίες χρήσης:
■ Dεν είναι κατάλληλο για μη γυαλισμένες ξύλινες επιφάνειες

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
■ Κίνδυνος
■ H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
■ H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 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/

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες
Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό
Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ
311)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για
περισσότερες πληροφορίες
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