
Produkto informacija RM 780

FloorPro Neslidi valomoji prie-
monė Extra RM 780

Veiksminga valymo ir priežiūros priemonė, skirta valyti vi-
sus vandeniui atsparius kietus ir elastingus grindų paviršius 
bei dangas. Dėl neslydimo savybių (įvertinimas pagal DIN 
V 18032-2:2001-04) ypač tinka sporto ir įvairios paskirties 
salių grindims. Mažai putojantis RM 780 džiūsta nepalikda-
mas žymių.

Savybės

■ Visų rūšių, vandeniui atsparių kietų ir elastingų grindų dangų ploviklis, 
skirtas kasdieniam naudojimui

■ Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
■ Ypač tinka sporto ir įvairios paskirties salių grindims.
■ priemonė tinkama naudoti sporto ir įvairios paskirties salių grindims: 

remiantis įvertinimu pagal DIN V 18032-2:2001-4, pasižymi slydimą maži-
nančiomis savybėmis (priklauso nuo grindų dangos).

■ Taip pat tinka visų tipų elastingai grindų dangai.
■ Sudėtyje yra grindų dangą saugančių medžiagų (vandenyje tirpūs polime-

rai)
■ Panaudojus priemonę, grindis galima poliruoti
■ Tinkama daugeliui paviršių
■ Negausiai putoja
■ Malonus, gaivus aromatas
■ Be tirpiklių
■ puikus priedas grindų priežiūros priemonei RM 784 bei grindų apsaugos 

priemonei RM 782

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Grindų valymas

Pastatų valymas: Grindų valymas

Slaugos ir senolių namai, gydy-

tojų kabinetai:
Grindų valymas

Viešbučiai, maisto gamybos bei 

viešojo maitinimo įstaigos:
Grindų valymas

Pramonė: Grindų valymas

Komunalinis ūkis: Grindų valymas

Mažmeninės prekybos vietos: Grindų valymas

Naudojimo galimybės

■ Grindų plovimo mašinos
■ Rankinis

pH
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koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

2.5 l 6.295-580.0

10 l 6.294-997.0

20 l 6.295-468.0
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Pritaikymas:

Grindų plovimo mašinos - švaros palaikymas

■ Sušluokite stambų purvą.
■ Pasirinkite reikiamą veleninį šepetį/valymo padą bei tiesų valytuvą su 

gumos sluoksniu, tinkamus plovimo-džiovinimo įrenginiui
■ Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
■ Naudojant DOSE plovimo priemonės dozavimo sistemą turinčius prietai-

sus, priemonės dozavimas reguliuojamas tik įrenginiu.
■ Siurbkite ir valykite paviršius tuo pačiu metu.
■ Reikiamose vietose grindis nupoliruokite diskiniu grindų valymo įrenginiu.

Rankinis

■ Sušluokite stambų purvą.
■ Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
■ Išvalykite paviršius rankomis.
■ Reikiamose vietose grindis nupoliruokite diskiniu grindų valymo įrenginiu.

Naudojimo instrukcija:

■ Netinka medinėms ir nelakuoto parketo grindims.
■ Po naudojimo priemonės talpyklą sandariai užsukite.
■ Saugokite nuo šalčio.

Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB 
direktyvas:

■ EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Papildoma informacija:

■ Ekspertų skirtas įvertinimas dėl slydimą mažinančių savybių pagal DIN V 
18032-2:2001-4

■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

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

1000 ml Grindų plovimo mašinos - švaros 
palaikymas

0.25-3 % lengvas-vidutinis 4890 m²

1000 ml Rankinis valymas - švaros palai-
kymui

0.25-3 % Lengvas 6000 m²

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

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


