
Produkto informacija RM 806 ASF, NTA-free

VehiclePro RM 806 ploviklis 
naudojimui su aukšto slėgio 
valymo įranga,
be nitrilotriaceto rūgšties
Šis koncentratas turi platų purvo skaidymo spektrą ir paša-
lina sunkiai įveikiamą gatvių purvą - dulkes, tepalus, alyvą, 
vabzdžių likučius, medžių sakus ir purvą. Be nitrilotriaceto 
rūgšties
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■ Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių 
plovimui

■ Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių 
likučius

■ Veikia greitai ir efektyviai
■ Itin efektyvi piemonė
■ Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
■ Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
■ Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)

Panaudojimas:

Žemės ūkis: Transportas ir transportavimo įranga

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Automobilių / variklių valymui

Statybos: Transportas ir transportavimo įranga

Komunalinis ūkis: Automobilių / variklių valymui

Transportas / pervežimo paslau-

gos:
Automobilių / variklių valymui

Savitarnos automobilių plovy-

klos:

Automobiliams, krovininėms transporto 
priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

■ Aukšto slėgio įrenginiai
■ Savitarnos automobilių plovyklos

pH

13.3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

20 l 6.295-553.0

200 l 6.295-554.0

1000 l 6.295-135.0
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Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-

nio
■ Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
■ Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
■ Leiskite priemonei įsigerti.
■ Maksimalus priemonės poveikio laikas - 2 minutės.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Savitarnos automobilių plovykla

■ Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
■ Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrengi-

nio
■ Priemonė veiksminga 1-80 °C temperatūroje.
■ Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
■ Leiskite priemonei įsigerti.
■ Maksimalus priemonės poveikio laikas - 2 minutės.
■ Gerai nuplaukite paviršių švariu vandeniu.

Naudojimo instrukcija:

■ Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
■ Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
■ Nenaudokite priemonės nedažytiems arba pažeistiems lengvojo metalo 

paviršiams plauti.
■ Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turinys: Valymo metodas: Pirminis skiedimas: Skiedimas: Užteršimai: Išeiga:

1000 ml Aukšto slėgio įrenginiai 1+3 0.8-2 % vidutinis 60 PKW

1000 ml Savitarnos automobilių plovyklos 1+3 0.8-2 % vidutinis 60 PKW

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

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


