Product-informatie RM 768

Te bestellen bij Doornenbal Bv
info@doornenbalbv.nl
www.doornenbalbv.nl

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 voor
de tussentijdse reiniging. Droogschuim met Encapsulation-technologie: Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende
onderhoudsreiniging opgezogen.

Eigenschappen
■ Zeer korte droogtijd (slechts 20-120 minuten).
■ iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel
weer droog
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ Bijzonder geschikt voor tapijtreinigers met een borstel- of padsysteem
■ Zachte reiniging
■ Vrij van bleekmiddel
■ Aangenaam frisse geur

Toepassingsvelden:
Gebouwreiniging:

Toepassing
Stoffen oppervlakken

Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:

■ Tapijtreinigingsapparaten
■ Éénschijfsmachines

Stoffen oppervlakken

Hotels, gastronomie, catering:

Stoffen oppervlakken

Gemeente:

Stoffen oppervlakken

Retail:

Stoffen oppervlakken

Artikelnummer
10 l

6.295-562.0

pH
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Product-informatie RM 768

Toepassing:

Richtlijnen voor gebruik:

Tapijtreiniger

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

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

■ Schenk het product onaangelengd in apparaten met geïntegreerde reinigingsmiddeltank.

■ Besproei textielen oppervlakken gelijkmatig met reinigingsoplossing.
■ Werk in met borstel- of padsysteem. Dit kan tegelijkertijd of erna.
■ Laat het object volledig drogen.
■ Zuig het ingekapselde vuil op met een Kärcher staande tapijtborstelzui-

■ Maak materiaal vochtig, niet nat.
■ Laat de vloer volledig drogen voordat u deze gaat stofzuigen.

Verdere informatie:
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

ger.
Eénschijfsmachine

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

■ Besproei textielen oppervlakken gelijkmatig met reinigingsoplossing.
■ Zuig het schuim op.
■ Werk in met borstel- of padsysteem.
■ Laat het object volledig drogen.
■ Zuig het ingekapselde vuil op met een Kärcher staande tapijtborstelzuiger.

Bekijk ook ons youtube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCxO4n42exyUe3t0gRufyBKw

Dosering:
Inhoud:

Reinigingsmethode:

1000 ml

Tussentijdse reiniging

Gelieve ons te contacteren voor meer
informatie:

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

Voorverdunning:

Dosering:

Type vuil:

Toepassingsveld:

6%

lichte

330 m²

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

