Πληροφορίες για το προϊόν RM 610

Καθαριστικό αυτοκινήτου 3 σε
1,
RM 610
Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό αποτελεσματικό με τους ρύπους
της καθημερινότητας. Ισχυρό με τους ρύπους, απαλό με την
επιφάνεια. Εύκολη τοποθέτηση και εφαρμογή με το πλυστικό μηχάνημα.

Ιδιότητες
■ Ισχυρά και ιδιαίτερα ήπια καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων
■ Για τον καθαρισμό ευαίσθητων σημείων σε οχήματα και μοτοσυκλέτες
■ Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με τα μηχανήματα υψηλής πίεσης της Kärcher
■ Φόρμουλα γρήγορου στεγνώματος για στέγνωμα χωρίς ραβδώσεις, χωρίς
την ανάγκη για χειρωνακτικό γυάλισμα μετά τον καθαρισμό
■ Ultra γυαλιστική φόρμουλα για λαμπερό αποτέλεσμα σε ολόκληρο το
όχημα
■ Το σύστημα Plug ‘n’ Clean είναι ο ευκολότερος και ο πιο γρήγορος
τρόπος για να εφαρμοστεί το καθαριστικό διάλυμα χρησιμοποιώντας ένα
πλυστικό μηχάνημα Kärcher.
■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
■ Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό διάλυμα

Πεδία εφαρμογής
■ Οχήματα

■ Μηχανήματα υψηλής πίεσης
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*VE: μονάδα συσκευασίας
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Εφαρμογή:
Μηχανήματα υψηλής πίεσης

■ Συνδέστε τη φιάλη με το πλυστικό μηχάνημα, βάλτε το σωλήνα αναρρόφησης στη φιάλη ή γεμίστε με απορρυπαντικό το ειδικό δοχείο χημικού.
Εφαρμόστε το χημικό σε χαμηλή πίεση, ψεκάστε και αφήστε να δράσει για
ένα σύντομο χρονικό διάστημα (3 με 5 λεπτά) και στη συνέχεια ξεπλύνετε
με άφθονο νερό με υψηλή πίεση. Η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή αυξάνει
το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οδηγίες χρήσης:
■ Dιαρκεια ζωής: 2 χρόνια

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ EUH 210 Dελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Επιφανειοδραστικές ουσίες προερχόμενες κατά 100 % από ανανεώσιμες πρώτες ύλες
Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες
Υψηλής απόδοσης φυσικά συστατικά
Φιάλη κατασκευασμένη κατά 45% από ανακυκλώσιμο υλικό
Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες (αναερόβια - ΟΟΣΑ
311)

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για
περισσότερες πληροφορίες
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