
Informacja produktowa RM 760 Pulver Classic

RM 760 Proszek do prania 
wykładzin

Najpopularniejszy w Polsce środek do czyszczenia 
wykładzin i tapicerek metodą ekstrakcji.

Własności

■ Skuteczny środek do podstawowego czyszczenia wykładzin tekstylnych i 
tapicerek

■ Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
■ Proszek
■ Bezpieczne działanie czyszczące
■ Czyszczenie we wszytskich zakresach temperaturowych
■ Poprawia higienę posadzki
■ Wolny od środków wybielających
■ Przyjemny, świeży zapach

Zakres zastosowań:

Dealerzy samochodowi: Czyszczenie wnętrz samochodów

Firmy sprzątające: Powierzchnie tekstylne

Domy spokojnej starości, gabi-

nety lekarskie:
Powierzchnie tekstylne

Hotele, gastronomia, catering: Powierzchnie tekstylne

Sprzątanie komunalne: Powierzchnie tekstylne

Handel detaliczny: Powierzchnie tekstylne

Zastosowanie

■ Odkurzacze piorące
■ Czyszczenie dywanów

pH
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w koncentracie kwaśny lekko kwaśny obojętny lekko zasadowy zasadowy

Rozmiar opakowania Numer katalogowy

0.8 kg 6.290-175.0

10 kg 6.291-388.0



Informacja produktowa RM 760 Pulver Classic

Zastosowanie:

Środek do stosowania metoda ekstrakcji

■ Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody
■ Doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia
■ Czyszczenie pokryć tekstylnych sekcjami metodą 1 kroku (spryskiwanie i 

odkurzanie w 1 przejściu roboczym) lub w 2 przejściach roboczych
■ Wypłukać powierzchnię i urządzenie czystą wodą
■ Dobrze odessać i pozostawić do wyschnięcia

Środek do czyszczenia dywanów

■ Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody
■ Doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia
■ Czyszczenie pokryć tekstylnych sekcjami metodą 1 kroku (spryskiwanie i 

odkurzanie w 1 przejściu roboczym) lub w 2 przejściach roboczych
■ Wypłukać powierzchnię i urządzenie czystą wodą
■ Dobrze odessać i pozostawić do wyschnięcia

Środki ostrożności:

■ Przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.
■ Nie przemaczać materiału
■ Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego 
użytkowania:

■ Niebezpieczny
■ H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
■ P102 Chronić przed dziećmi.
■ P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/

ochronę twarzy.
■ P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

■ P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/

Dalsze informacje:

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość: Metoda czyszczenia: Roztwór wstępny: Dozowanie: Rodzaj zabrudzeń: Wydajność:

1 kg Czyszczenie podstawowe 1 % mocny 80 m²

1 kg Czyszczenie codzienne 1 % średni 120 m²

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o.

ul. Stawowa 138-140
31-346 Kraków
Polska

Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105
Fax: 12 63 97 111
Email: biuro@pl.kaercher.com


