
Podatki o izdelku RM 750

Intenzivno temeljno čistilo RM 
750,
brez NTA, 10 l

Močno temeljno čistilo temeljito odstranjuje najtrdovratnejšo 
umazanijo kot so oljni, maščobni madeži, saje, kri in ostanki 
beljakovin. Se ne peni. Primerno za strojno čiščenje tal ter 
delo s talnimi šobami.
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Lastnosti

■ Intenzivno temeljno čistilo za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in napra-
vami za čiščenje tal

■ za temeljito čiščenje močno umazanih industrijskih talnih oblog
■ raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
■ hitro učinkovanje
■ formula z malo pene
■ še posebej izdatno
■ tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
■ hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
■ ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)

Možnosti uporabe

■ Visokotlačni čistilnik
■ Polirno-sesalni stroji
■ ročno

pH-vrednost

13.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentratu kislo rahlo kislo rahlo alkalno alkalno

Številka dela

10 l 6.295-539.0

200 l 6.295-540.0



Podatki o izdelku RM 750

Uporaba:

Visokotlačni čistilnik

■ Pripravek mešajte s čisto vodo.
■ Nastavite doziranje in temperaturo na napravi.
■ Delovna temperatura 1-80°C.
■ Očistite objekt.
■ Površino dobro sperite s čisto vodo.

Temeljno čiščenje s polirno-sesalnimi stroji

■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Počakajte, da začne delovati.
■ Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
■ Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
■ Očistite površino v pasovih, ki se med seboj prekrivajo.
■ Nevtralizirajte s čisto vodo.

ročno

■ Izdelek zmešajte v ustreznem razmerju s čisto vodo.
■ Počakajte, da začne delovati.
■ Čas učinkovanja 10-15 minut, odvisno od stopnje umazanije.
■ Objekt čiščenja dobro popršite s sredstvom.
■ Posesajte delovno raztopino za čiščenje.
■ Nevtralizirajte s čisto vodo.

Napotki za uporabo:

■ Obstojnost materiala preverite na skritem mestu.
■ Čistilna tekočina se ne sme posušiti.

Dodatne informacije:

■ Varnostni list izdelka

Odmerjanje in učinkovitost:

Vsebina: Način čiščenja: Pripravek: Odmerjanje: Umazanija: Učinkovitost:

1000 ml Visokotlačni čistilnik 1+3 1-5 % močno 270 m²

1000 ml Odstranjevanje plasti s polirno-
sesalnimi stroji

10-50 % močno 110 m²

1000 ml Temeljno čiščenje s polirno-sesal-
nimi stroji

5-50 % močno 370 m²

1000 ml ročno 5-50 % močno 120 m²

Za nasvete smo vam na voljo:


