Product-informatie RM 764

te bestellen bij Doornenbal BV
tel.: 0318-514705
info@doornenbalbv.nl

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764
Sproei-extractiebasisreinigingsmiddel CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 voor textielondergrond en stofbekleding, met ontgeurder.

Eigenschappen
■ Effectief en grondig reinigingsmiddel voor sproei-extractiereiniging van
textielen vloerbedekking en bekleding
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ Met geïntegreerde ontgeurder. Verwijdert langdurig onaangename geurtjes zoals zweet, urine, nicotine etc.
■ Vloeibare formule, voor direct gebruik
■ Zachte reiniging
■ Actieve reiniging bij elke temperatuur
■ Vrij van bleekmiddel
■ Verbetert de vloerhygiëne
■ Aangenaam frisse geur
■ Fosfaatvrij

Toepassingsvelden:

Toepassing

Autodealers en garages:

Voorbereiding van de wagen

■ Sproei-extractieapparaten

Gebouwreiniging:

Stoffen oppervlakken

■ Tapijtreinigingsapparaten

Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:

Stoffen oppervlakken

Hotels, gastronomie, catering:

Stoffen oppervlakken

Gemeente:

Stoffen oppervlakken

Retail:

Stoffen oppervlakken

Artikelnummer
10 l

6.295-854.0

pH

9.2
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Product-informatie RM 764

Toepassing:

Richtlijnen voor gebruik:

Sproei-extractieapparaat

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.

■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

■ Maak materiaal vochtig, niet nat.

duct.

■ Vorstvrij opbergen

methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen
overeenkomstig EU-richtlijnen:

■ Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap
laten inweken en vervolgens zuigen).

■ Spoel het gereinigde oppervlak met het apparaat en schoon water.
■ Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.
Tapijtreiniger

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

■ EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Verdere informatie:
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

■ Schenk het product onaangelengd in apparaten met geïntegreerde reinigingsmiddeltank.

■ Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap
methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/
laten inweken en vervolgens zuigen).

■ Spoel het gereinigde oppervlak met het apparaat en schoon water.
■ Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.

Dosering:
Inhoud:

Reinigingsmethode:

Dosering:

Type vuil:

Toepassingsveld:

1000 ml

Basisreiniging

1%

gemiddelde

80 m²

1000 ml

Tussentijdse reiniging

1%

sterke

120 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer
informatie:

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

Voorverdunning:

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

