
Інформація про продукт RM 760 Pulver OA

Порошковий засіб для чищен-
ня килимів CarpetPro RM 760

Високоефективний порошковий засіб для чищення RM 
760 для миючих пилососів, оснований на технології 
інкапсуляції iCapsol і містить компонент для усунення 
запахів. Розчинити порошок в баку для чистої води 
(концентрація: 1%, 100 г в 10 л води), наносити з одно-
часним всмоктуванням. Не вимагає заключної промивки. 
pH: 8,2

Властивості

■ Засіб для ефективної глибокої чистки текстильних покриттів і м’яких 
меблів

■ Видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові і білкові забруднення
■ Технологія iCapsol: не потрібне додаткове змивання, що зменшує час 

на висихання
■ Порошкова форма
■ Не пошкоджує оброблювані матеріали
■ Ефективне очищення у всіх температурних режимах
■ З компонентом для усунення запахів. Ефективно видаляє неприємні 

запахи, такі як піт, сеча, нікотин і т. д.
■ Скорочено час висихання
■ Покращує гігієнічні показники підлоги
■ Без використання відбілювача
■ Надає приємний свіжий запах

Область застосування:

Автосалони та автосервіс: Підготовка автомобілів

Клінінгові компанії: Текстильні поверхні

Операційні, лікарні: Текстильні поверхні

Готелі, ресторани: Текстильні поверхні

Муніципальні служби: Текстильні поверхні

Роздрібна торгівля: Текстильні поверхні

Застосування

■ Миючі пилососи екстрактори
■ машини, які миють килими
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У вигляді концентрату кислий середньо-кислий середньо-лужний лужний

Артикул

0.8 kg 6.295-849.0

10 kg 6.295-847.0
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Використання:

миючі пилососи

■ Змішайте продукт з прісною водою відповідно до дозування.
■ Повністю розчиніть засіб
■ Очищення текстильних поверхонь одностадійним методом (розпо-

рошення і всмоктування за один прохід) або двохстадійним методом 
(розпорошення, очікування дії миючого засобу, всмоктування).

■ Пропилососьте текстильну оббивку і залиште до повного висихання
■ Інкапсульований бруд очищається пилососом під час наступного 

проходу.
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Вказівки до застосування:

■ Протестувати засіб на невидимій ділянці поверхні
■ Не допускати потрапляння вологи в чистящий засіб
■ Зберігати в сухому місці.

Додаткова інформація:

■ Паспорт безпеки
■ Швидка підготовка до роботи

Дозування:

Об `єм: Методи очищення: Первинна суміш: Дозування: Види забруднення: Витрата:

1 kg Для загальної чистки 1 % Стійкі 80 m²

1 kg Проміжне прибирання 1 % Середні 120 m²

Будь ласка, звертайтеся за додатко-
вою інформацією:

ТОВ «Керхер»
вул. Петропавлівська, 4,
с. Петропавлівська Борщагівка,
Києво-Святошинський р-н,
08130 Київськая обл., Україна
Гаряча лінія: 0 800 500-48-90, (044) 
594-75-76


