
Πληροφορίες για το προϊόν RM 753

Απορρυπαντικό για ευαίσθητα 
κεραμικά RM 753

Ειδικό απορρυπαντικό για όλα τα ευαίσθητα κεραμικά πλα-
κίδια. Dιαλύει␍                αποτελεσματικά κηλίδες από γρά-
σο, λάδι και ορυκτέλαια. Dεν επηρεάζει τις␍                αντιο-
λισθητικές ιδιότητες των κεραμικών πλακών.
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Ιδιότητες

■ Ισχυρό βασικό καθαριστικό για πολύ λερωμένες πέτρινες πλάκες
■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Καλές ιδιότητες διαβροχής
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
■ Ιδιαίτερα παραγωγικό
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
■ Χωρίς NTA
■ Χωρίς τασιενεργά και χωρίς ένζυμα

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός δαπέδου

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός δαπέδου

Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία 

και ιατρεία:
Καθαρισμός δαπέδου

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Καθαρισμός δαπέδου

Dήμοι: Καθαρισμός δαπέδου

Καταστήματα λιανικής: Καθαρισμός δαπέδου

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανές περιποίησης δαπέδου
■ Χειρωνακτική

pH
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Κωδικός

2.5 l 6.295-587.0

10 l 6.295-082.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 753

Εφαρμογή:

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - βαθύς καθαρισμός

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

σης
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Υγράνετε την επιφάνεια ακόμη και με το προϊόν (χρησιμοποιώντας βούρ-

τσα/roller/pad, όπως χρειάζεται)
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος αντίδρασης: 5-10 λεπτά ανάλογα με το βαθμό του ρύπου
■ Αναρροφήστε βρώμικα υγρά από την επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις 

βούρτσες
■ Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό και εμποτίστε με νερό μέχρι όλα τα 

υπολείμματα βρωμιάς και καθαριστικού να αφαιρεθούν.

Μηχανές περιποίησης δαπέδου - καθαρισμός συντήρησης

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

σης
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Στις μηχανές DOSE, ρυθμίστε τη δοσολογία μόνο στη συσκευή
■ Καθαρίστε και αναρροφήστε την επιφάνεια σε μία διαδικασία

Χειρωνακτική

■ Αφαιρέστε έντονους ρύπους σκουπίζοντας
■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Καθαρίστε την επιφάνεια χειρωνακτικά

Οδηγίες χρήσης:

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

■ Μην εφαρμόζετε σε ξύλο, λινόλαιο ή κερωμένο δαπεδο παρκέ
■ Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες σε αλκάλια
■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
■ Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

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

■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Μηχανές περιποίησης δαπέδου - 
καθαρισμός συντήρησης

0.25-5 % Ελαφρύ-μέτριο 820 m²

1000 ml Χειρωνακτικά - καθαρισμός 
συντήρησης

0.25-5 % Ελαφρύ 2000 m²

1000 ml Μηχανές περιποίησης δαπέδου - 
βαθύς καθαρισμός

5-20 % Βαρύ 370 m²

1000 ml Χειρωνακτικός καθαρισμός σε 
βάθος.

5-20 % Βαρύ 1200 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 


