
Produktové informace RM 69

Basic floor cleaner cleaning 
agents 69

FloorPro Průmyslový čistič RM 69 pro čištění podlah a prů-
myslových podlah bez pěny. Účinně odstraňuje i tu nejodol-
nější mastnotu, olej, saze a minerální znečištění.
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Vlastnosti

■ výkonná údržba a střední čistič pro silně znečištěné průmyslové podlahy
■ S mimořádně malou pěnivostí
■ Efektivní rozpouštění olejů, tuků a minerálních nečistot
■ Vynikající výkon čištění
■ nepodléhá povinnosti značení
■ Rozpouští silné nečistoty z oleje, tuku a minerálů
■ lze použít pro strojní a ruční čištění
■ Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů
■ Rychle účinný
■ vysoká vydatnost
■ Příjemná, svěží vůně
■ široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povr-

chy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)

Použití:

Průmysl: Čištění podlahy

Spedice, logistika: Čištění podlahy

Provoz motorových vozidel: Čištění podlahy

Kovovýroba: Čištění podlahy

Obce: Čištění podlahy

Čištění budov: Čištění podlahy

Potravinářské závody: Čištění podlahy

Možnosti zpracování

■ Stroj
■ manuální

Hodnota pH

10.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

2.5 l 6.296-058.0

10 l 6.296-049.0

20 l 6.296-050.0

200 l 6.296-051.0

1000 l 6.296-052.0
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Použití:

Údržba a průběžné čištění strojů

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, 

popř. gumovou stěrkou.Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhod-
ným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
■ Povrch v překrývajících se dráhách očistit.
■ Není nutný oplach čistou vodou.

Manuální údržbové čištění

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Povrch čistit manuálně.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Dávkování a vydatnost:

Objem: Druh čištění: Předředění: Dávkování: Znečištění: Vydatnost:

1000 ml Údržba stroje 0.5-3 % lehký-střední 4890 m²

1000 ml Manuální údržbové čištění 0.5-3 % lehký 12000 m²

1000 ml Stroj - mezičištění 3-10 % střední-silný 2000 m²

Kontaktujte nás pro více informací: Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


