
Produkto informacija RM 615

Plovimo putos Ultra RM 615

Speciali intensyviai putojanti ir aktyvi valymo priemonė. 
Skirta naudoti su Karcher putų antgaliais. Tinkama nau-
doti transporto priemonių, motociklų, karavanų, valčių ir 
kitų priemonių valymui. Efektyviai nuvalo ant transporto 
priemonių nuo gatvių nešvarumų, dulkių, lapų liekanų arba 
organinių atliekų ir kitą susidariusį purvą.

Savybės

■ Intensyviai putojanti valymo priemonė galingam ir efektyviam valymui
■ Pašalina nešvarumus, kurie paprastai atsiranda ant transporto priemonių 

nuo gatvės, dulkių ar organinių nuosėdų.
■ Puikiai tinka transporto priemonėms kaip motociklai, nameliai ant ratų ar 

laivai
■ Skirta naudoti su Kärcher putų antgaliais
■ Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
■ Nėra NTA
■ Valymo priemonė, paruošta naudojimui
■ Greitas ir efektyvus valymas kartu su Kärcher aukšto slėgio valikliu ir 

Kärcher putų antgaliu

Panaudojimas

■ Automobiliai
■ Motociklai
■ Mobilūs namai

■ Putų antgalis

VE* Prekės kodas

1 l 6 6.295-743.0

Pakuotė



Produkto informacija RM 615

Pritaikymas:

Su putų antgaliu

■ Pripildykite putų antgalį plovimo putomis Ultra arba prijunkite prie �Con-
nect ‚n‘ Clean�, priklausomai nuo poreikio ir purvo lygio, pritaikykite prie-
monės dozavimą. Leiskite kurį laiką paveikti, o tada nuvalykite šepečiu ir 
nuplaukite aukštu slėgiu.

■ Neleiskite išdžiūti.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB 
direktyvas:

■ 
■ H315 Dirgina odą.
■ H318 Smarkiai pažeidžia akis.
■ P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
■ P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti 

akių (veido) apsaugos priemones.
■ P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti 

vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis.

■ P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFOR-
MACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/

■ P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
■ P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir 

vandens.
■ P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti

Aplinkosaugos charakteristikos:
Paviršiaus aktyvios medžiagos yra pagamintos iš atsinaujinančių 

medžiagų

Pakuotė ir etiketė yra 100% perdirbamos

Labai efektyvūs, natūralūs ingridientai

Pakuotės gamybai 45% reikalingų medžiagų buvo panauda iš 
perdirbamų medžiagų

Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos (anaerobinės - OECD 
311)

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com  


