Product-informatie RM 780

Onderhoudsreiniger,
EXTRA RM 780
Krachtig reinigings- en onderhoudsproduct voor de onderhoudsreiniging van alle waterbestendige, harde en
elastische vloeren en vloerbedekkingen. Tevens speciaal
geschikt voor sport- en multifunctionele hallen, gezien
het rapport overeenkomstig DIN V 18032-2:2001-04 met
betrekking tot antislip. Het onderhoudsproduct voor gebruik
met dweil Extra RM 780 is schuimarm en droogt streeploos
op.

Eigenschappen
■ Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ Bijzonder geschikt voor gebruik in sportzalen en multifunctionele hallen.
■ geschikt voor sportzalen en multifunctionele hallen, antislip conform DIN
V 18032-2:2001-04 (afhankelijk van vloerbedekking).
■ Ook geschikt voor alle elastische vloerbedekkingen.
■ Bevat verzorgende componenten (wateroplosbare polymeren)
■ Kan worden gepolijst
■ Zachte reiniging
■ Laagschuimende formule
■ Aangenaam frisse geur
■ Vrij van oplosmiddelen
■ optimale toevoeging aan Onderhoudsdispersie RM 784 en Beschermingscoating RM 782

Toepassingsvelden:

Toepassing

Autodealers en garages:

Vloerreiniging

■ Schrob-/zuigmachines

Gebouwreiniging:

Vloerreiniging

■ handmatig

Verpleeg- en verzorgingstehuizen, dokterspraktijk:

Vloerreiniging

Hotels, gastronomie, catering:

Vloerreiniging

Industrie:

Vloerreiniging

Gemeente:

Vloerreiniging

Retail:

Vloerreiniging

Artikelnummer
2.5 l

6.295-580.0

10 l

6.294-997.0

20 l

6.295-468.0
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Product-informatie RM 780

Toepassing:

Richtlijnen voor gebruik:

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

■ Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachine.

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

■ Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
■ Het oppervlak in een keer reinigen en zuigen.
■ Polijst waar nodig met éénschijfsmachine.
handmatig

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.

■ Verpakking goed gesloten houden.
■ Vorstvrij opbergen

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

Verdere informatie:
■ Testverslag over slipweerstand in overeenstemming met DIN V 180322:2001-04
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

■ Oppervlak handmatig reinigen.
■ Polijst waar nodig met éénschijfsmachine.

Dosering:
Inhoud:

Reinigingsmethode:

Dosering:

Type vuil:

Toepassingsveld:

1000 ml

Onderhoudsreiniging

0.5-2 %

gemiddelde

4890 m²

1000 ml

handmatig

1-3 %

lichte

6000 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
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