Podatki o izdelku RM 611

Čistilo za kamen in fasade 3-v-1

Zmogljivo čistilo za kamen in fasado z edinstveno formulo
3-v-1 za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja. Z aktivnim
sredstvom za raztapljanje umazanije, zaščitno formulo proti
ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vremenskimi vplivi in vetrom. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti
čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno
za čiščenje kamnitih teras, zidov, fasad in drugih kamnitih
površin okoli hiše in na vrtu.

Lastnosti
■ Visoko učinkovito odstranjevanje sledov emisij in druge cestne umazanije
ter raznih alg ali gobastega rastja s kamnitih površin in fasad
■ Zaščita pred vetrom in drugimi vremenskimi vplivi za idealno nego kamnitih površin
■ Uporabno tudi na aluminijastih površinah
■ Hitro in učinkovito čiščenje v kombinaciji s Kärcherjevim visokotlačnim
čistilnikom
■ Sistem Plug ‚n‘ Clean je najbolj enostavna in najhitrejša pot za nanos
čistila preko visokotlačnega čistilnika
■ Tenzidi biološko razgradljivi po OECD
■ Čistilo pripravljeno za uporabo (RTA, Ready-to-use)

Področja uporabe
■ Terase

■ Visokotlačni čistilnik

■ Fasade
■ Vrtni zidovi
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Uporaba:
Visokotlačni čistilnik

■ Steklenico priklopite na visokotlačni čistilnik, sesalno cev vstavite v čistilo
oz. nalijte čistilo v posodo. Nanašajte z nizkim tlakom, pustite nekaj časa
učinkovati in nato še temeljito sperite s curkom pod visokim tlakom.
Dodaten nanos še okrepi učinek nege in zaščite.

Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s
smernicami Evropske unije:
■ P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
■ EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtevo.

Okoljske lastnosti:

Napotki za uporabo:

Površinsko aktivne snovi na osnovi 100% obnovljivih surovin.

■ Rok uporabe: 2 leti

Plastenka in etiketa 100% ponovno uporabni
Naravne sestavine z visoko učinkovitostjo
Plastenka izdelana iz 45 % recikliranega materiala.
Biorazgradljive površinsko aktivne snovi (anaerobne – OECD
311)

Za nasvete smo vam na voljo:

