Product-informatie RM 55 ASF

Actieve reiniger,
neutraal RM 55
Universeel en oppervlakteveilig hogedrukconcentraat voor
gebruik bij vet-, olie- en emissieverontreinigingen. Uitstekend geschikt voor gevelreiniging en voor het reinigen van
kwetsbare oppervlakken.
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Eigenschappen
■ Universeel hogedruk-reinigingsmiddel
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ Zeer goede reinigingseigenschappen, vooral met koud water
■ Zachte reiniging
■ Aangenaam frisse geur
■ Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij
■ Siliconenvrij
■ geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken (bijv. aluminium)

Toepassingsvelden:

Toepassing

Landbouw:

Transport en transportuitrusting

■ Hogedrukreinigers

Autodealers en garages:

Reiniging van wagens/motoren

■ Spuittoestellen

Autodealers en garages:

Onderdelenreiniging

■ Handmatig

Bouw:

Transport en transportuitrusting

Gebouwreiniging:

Gevelreiniging

Gemeente:

Reiniging van wagens/motoren

Transport-, busbedrijven:

Reiniging van wagens/motoren

Artikelnummer
2.5 l

6.295-579.0

10 l

6.295-090.0

20 l

6.295-411.0

200 l

6.295-412.0

1000 l

6.295-093.0
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Product-informatie RM 55 ASF

Toepassing:

Richtlijnen voor gebruik:

Hogedrukreinigers

■ Vorstvrij opbergen

■ Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
■ 1-80°C verwerkingstemperatuur.
■ Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
■ Spoel oppervlakken goed met schoon water.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen
overeenkomstig EU-richtlijnen:
■ EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Sproeitoestel

■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

Verdere informatie:
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

■ Besproei object volledig met het product.
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
■ Spoelen met schoon water.
Handmatig

■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

■ Reinig object.
■ Spoelen met schoon water.

Dosering:
Inhoud:

Reinigingsmethode:

Dosering:

Type vuil:

Toepassingsveld:

1000 ml

Hogedrukreinigers

0.5-8 %

lichte

130 m²

1000 ml

Spuittoestellen

10 %

gemiddelde

110 m²

1000 ml

Handmatig

2%

gemiddelde

125 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer
informatie:

Voorverdunning:

Kärcher B.V.
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701

