
Πληροφορίες για το προϊόν RM 55 

Περιποίηση συστήματος RM 55

Ήπιο υγρό συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης, 
για κάθε χρήση. Για την αφαίρεση␍                γράσου και 
λαδιού. Ιδανικό για τον καθαρισμό προσόψεων και ευαίσθη-
των␍                επιφανειών.
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Ιδιότητες

■ Καθαριστικό γενικής χρήσης υψηλής πίεσης
■ Dιαλύει τα λίπη και τα άλατα
■ Πολύ καλές καθαριστικές ιδιότητες, ειδικά για κρύο νερό
■ Ηπια καθαριστική δράση
■ Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
■ Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
■ Dιαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στο διαχωριστή λαδιού
■ Χωρίς NTA
■ Χωρίς σιλικόνη
■ Κατάλληλο για ευαίσθητες σε αλκάλια επιφάνειες (π.χ. αλουμίνια)

Πεδία εφαρμογής:

Αγροτική Οικονομία: Μεταφορές και μηχανήματα

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών 

και γκαράζ:
Καθαρισμός εξαρτημάτων

Βιομηχανία κατασκευών: Μεταφορές και μηχανήματα

Καθαρισμός κτιρίων: Καθαρισμός προσόψεων

Dήμοι: Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφο-

ρείων:
Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων

Επιλογές χρήσης

■ Μηχανήματα υψηλής πίεσης
■ Μονάδες σπρέι
■ Χειρωνακτικά
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Κωδικός

 6.296-028.0

2.5 l 6.295-579.0

10 l 6.295-090.0

20 l 6.295-411.0

1000 l 6.295-093.0



Πληροφορίες για το προϊόν RM 55 

Εφαρμογή:

Μηχανήματα υψηλής πίεσης

■ Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
■ 1-80°C θερμοκρασία επεξεργασίας
■ Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε καλυπτόμμενα επίπεδα.
■ Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.

Μονάδα σπρέι

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
■ Επιτρέπει να μουλιάσει
■ Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
■ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Χειρωνακτικά

■ Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
■ Καθαρό αντικείμενο.
■ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Οδηγίες χρήσης:

■ Αποθηκεύστε μακρυά από την παγωνιά

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

■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες:

■ Φύλλο ασφάλειας υλικού (MSDS)

Dοσολογία και απόδοση:

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

1000 ml Μηχανήματα υψηλής πίεσης 0.5-8 % Ελαφρύ 130 m²

1000 ml Μονάδες σπρέι 10 % Μέσσαιο 110 m²

1000 ml Χειρωνακτικά 2 % Μέσσαιο 125 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 


