Product-informatie RM 762

Nieuw bij Doornenbal
RM 762

CarpetPro tapijtimpregneermiddel RM 762
CarpetPro tapijtimpregneermiddel RM 762 beschermt de
vezels langdurig tegen droog en nat vuil. Vergemakkelijkt
daardoor de onderhoudsreiniging en verlengt de onderhoudsreinigingsintervallen.

Eigenschappen
■ Uiterst effectieve bescherming van alle textielen oppervlakken
■ Geen vastzittende vezels
■ Droog vuil ligt vrij op het draagmateriaal en kan eenvoudig worden opgezogen
■ Nat vuil druipt van de vezels
■ Objecten worden na reiniging minder snel vuil
■ Nat reinigen is minder snel nodig
■ Zeer effectief
■ Fosfaatvrij

Toepassingsvelden:

Toepassing

Autodealers en garages:

Voorbereiding van de wagen

■ Sproei-extractieapparaten

Gebouwreiniging:

Stoffen oppervlakken

■ Spuittoestellen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:

Stoffen oppervlakken

Hotels, gastronomie, catering:

Stoffen oppervlakken

Gemeente:

Stoffen oppervlakken

Retail:

Stoffen oppervlakken

Artikelnummer
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Product-informatie RM 762

Toepassing:

Richtlijnen voor gebruik:

Sproei-extractieapparaat

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

■ Textielen oppervlakken zuigen.
■ Reinig textielen oppervlakken grondig en spoel zorgvuldig met schoon
water. Zuig het water tegelijkertijd op.

■ Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
■ Besproei object volledig met het product.
■ an ook worden aangebracht op natte oppervlakken.
■ Houd bij het nat sproeien een afstand aan van ten minste 30 cm.
■ Laat textielen oppervlakken volledig drogen voordat u eroverheen loopt.

■ Maak materiaal vochtig, niet nat.
■ Loop niet over natte oppervlakken.
■ Vorstvrij opbergen

Verdere informatie:
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
■ Quick Start

Sproeitoestel

■ Textielen oppervlakken zuigen.
■ Reinig textielen oppervlakken grondig en spoel zorgvuldig met schoon
water. Zuig het water tegelijkertijd op.

■ Doseer het product met de juiste hoeveelheid schoon water.
■ Besproei object volledig met het product.
■ an ook worden aangebracht op natte oppervlakken.
■ Houd bij het nat sproeien een afstand aan van ten minste 30 cm.
■ Laat textielen oppervlakken volledig drogen voordat u eroverheen loopt.

Dosering:
Inhoud:

Reinigingsmethode:

1000 ml

Spuittoestellen

20 %

25 m²

1000 ml

Sproei-extractieapparaten

20 %

25 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer
informatie:

Voorverdunning:

Doornenbal BV
Kruisboog 41
3905 TE VEENENDAAL
tel.: 0318-514705
www.doornenbalbv.nl
info@doornenbalbv.nl

Dosering:

Type vuil:

Toepassingsveld:

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

