
Informacja produktowa RM 756

RM 756 Floor Pro Multi środek 
czyszczący

Uniwersalny i bardzo ekonomiczny środek czyszczący do 
codziennego stosowania. Doskonale nadaje się do mecha-
nicznego i ręcznego czyszczenia podłóg.
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Własności

■ Środek czyszczący do codziennego stosowania
■ Bardzo ekonomiczny dzięki dozowaniu od 0,25% do 1%
■ Doskonałe rezultaty czyszczenia
■ Szybkie schnięcie
■ Czyszczenie bez zacieków
■ Niskopieniący
■ Przyjazny dla środowiska i materiału
■ Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD

Obszar zastosowań:

Hotele, gastronomia, catering: Czyszczenie podłóg

Domy spokojnej starości, gabi-

nety lekarskie:
Czyszczenie podłóg

Firmy sprzątające: Czyszczenie podłóg

Handel detaliczny: Czyszczenie podłóg

Sprzątanie komunalne: Czyszczenie podłóg

Zastosowanie

■ Szorowarki
■ ręcznie
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Rozmiar opakowania Numer katalogowy

1 l 6.295-913.0

2.5 l 6.295-915.0

10 l 6.295-914.0



Informacja produktowa RM 756

Zastosowanie:

Szorowarki

■ Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
■ Dobrać do szorowarki odpowiednie szczotki walcowe / pady / listwy 

gumowe.
■ Dozować środek zmieszany z czysta wodą
■ Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/

szczotek walcowych/padów

ręcznie

■ Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.
■ Dozować środek zmieszany z czysta wodą
■ Wyczyścić powierzchnię ręcznie

Środki ostrożności:

■ Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na wodę
■ Nie używać na drewnie i niezabezpieczonym parkiecie.
■ Okres przydatności:4 lata

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego 
użytkowania:

■ EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Dalsze informacje:

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

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

1000 ml Czyszczenie ręczne 0.25-1 % lekko-średni 12000-20000 m²

1000 ml Szorowarki - czyszczenie codzi-
enne

0.25-1 % lekko-średni 12000-20000 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


