
Πληροφορίες για το προϊόν RM 758 

FloorPro Escalator Cleaner,
neutral RM 758

Εντατική συσκευή καθαρισμού σκληρών δαπέδων για κλι-
μακοστάσια και κυλιόμενες␍                σκάλες που, επιπλέ-
ον, προστατεύει τα υλικά του μηχανήματος και του κλιμα-
κοστάσιου␍                από τη διάβρωση. Απομακρύνει τους 
λεκέδες από λάδι, γράδο και ορυκτά. Για␍                κλιμα-
κοστάσια κατασκευασμένα, μεταξύ άλλων, από τις εξής εται-
ρείες: KONE, Otis,␍                Fujitel, Schindler, Mitsubishi, 
CNIM, DONG, YANG, HITACHI και TOSHIBA.
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Ιδιότητες

■ Ειδικό καθαριστικό για όλα τα κλιμακοστάσια και τους κυλιόμενες σκάλες
■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
■ Περιλαμβάνει προστασία κατά της διάβρωσης για την προστασία της 

συσκευής και του κλιμακοστασίου/κυλιόμενης σκάλας
■ Ιδανικό για χρήση με το Μηχάνημα καθαρισμού κλιμακοστασίων της 

Kärcher
■ Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
■ Χωρίς NTA
■ Χωρίς φωσφορικά

Πεδία εφαρμογής:

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, 

catering:
Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Dήμοι: Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Καταστήματα λιανικής: Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Καθαρισμός κτιρίων: Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανήματα καθαρισμού κλιμακοστασίων

pH

6.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
συμπυκνωμένο όξινο ήπια όξινο ήπια αλκαλικό αλκαλικό

Κωδικός

20 l 6.295-408.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 758 

Εφαρμογή:

Καθαρισμός κλιμακοστασίων

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Εξοπλίστε το μηχάνημα ανάλογα με τον κατασκευαστή του κλιμακοστασί-

ου.
■ Καθαρίστε το κλιμακοστάσιο ακολουθώντας μια διαδικασία που περιλαμ-

βάνει ένα βήμα.

Οδηγίες χρήσης:

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

■ Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.

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

■ Κίνδυνος
■ 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)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Καθαρισμός κλιμακοστασίων 10-40 % Μέσσαιο 18 Stufen

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 


