
Πληροφορίες για το προϊόν RM 613

Καθαριστικό πλαστικών επιφα-
νειών RM 570

Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών για τα έπιπλα κήπου, 
πλαίσια παραθύρων από PVC, πλαστικές επιφάνειες κλπ. 
Με το σύστημα Plug ‘n’ Clean η εφαρμογή είναι εύκολη και 
γρήγορη με το πλυστικό μηχάνημα

Ιδιότητες

■ Καθαριστής ρύπων για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό λιπών, 
περιτωμμάτων πουλιών και ακαθαρσιών από εκπομπές.

■ Αποτελεσματική σύνθεση προστασίας του χρώματος που επιβραδύνει το 
κιτρίνισμα και τη λεύκανση των πλαστικών επιφανειών.

■ Φόρμουλα προστασίας υλικού για διαρκή ελαστικότητα και ανθεκτικότητα 
των επίπλων του κήπου, των πλαισίων των παραθύρων και των πλαστι-
κών πάνελ.

■ Το σύστημα Plug ‘n’ Clean είναι ο ευκολότερος και ο πιο γρήγορος 
τρόπος για να εφαρμοστεί το καθαριστικό διάλυμα χρησιμοποιώντας ένα 
πλυστικό μηχάνημα Kärcher.

■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
■ Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό διάλυμα

Πεδία εφαρμογής

■ Έπιπλα κήπου
■ Κουφώματα παραθύρων
■ Πλαστικά πάνελ

■ Μηχανήματα υψηλής πίεσης

VE* Κωδικός

1 l 6 6.295-758.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 613

Εφαρμογή:

Μηχανήματα υψηλής πίεσης

■ Συνδέστε τη φιάλη με το πλυστικό μηχάνημα, βάλτε το σωλήνα αναρρό-
φησης στη φιάλη ή γεμίστε με απορρυπαντικό το ειδικό δοχείο χημικού. 
Εφαρμόστε το χημικό σε χαμηλή πίεση, ψεκάστε και αφήστε να δράσει για 
ένα σύντομο χρονικό διάστημα (3 με 5 λεπτά) και στη συνέχεια ξεπλύνετε 
με άφθονο νερό με υψηλή πίεση. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή αυξάνει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οδηγίες χρήσης:

■ Dιαρκεια ζωής: 2 χρόνια

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

■ Προσοχή
■ H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
■ H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ: Πλύνετε με 

άφθονο νερό και σαπούνι.
■ 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.

■ P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/
Επισκεφθείτε γιατρό.

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

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Επιφανειοδραστικές ουσίες προερχόμενες κατά 100 % από ανα-

νεώσιμες πρώτες ύλες

Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Υψηλής απόδοσης φυσικά συστατικά

Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό

Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ 
311)

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 


