
Produkto informacija RM 760 Pulver Classic

CarpetPro Valiklis,
Miltelių RM 760 Classic

Galingas purškiamas giluminis valiklis �CarpetPro Cle-
aner�, milteliai RM 760 Classic. Tekstilinėms grindų 
dangoms, sienoms ir apmušalams (taip pat mišrūs audiniai 
ir visiškai sintetiniai pluoštai).

Savybės

■ Efektyvi giluminio valymo priemonė, skirta tekstilės paviršių ir minkštų 
baldų valymui

■ Miltelių pavidalu
■ Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
■ Tinkama daugeliui paviršių
■ Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
■ Užtikrina grindų švarą
■ Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
■ Malonus, gaivus aromatas
■ 
■ 

Panaudojimas:

Automobilių atstovybės / dirbtu-

vės / garažai:
Automobilių paruošimui

Pastatų valymas: Tekstiliniai paviršiai

Slaugos ir senolių namai, gydy-

tojų kabinetai:
Tekstiliniai paviršiai

Viešbučiai, maisto gamybos bei 

viešojo maitinimo įstaigos:
Tekstiliniai paviršiai

Komunalinis ūkis: Tekstiliniai paviršiai

Mažmeninės prekybos vietos: Tekstiliniai paviršiai

Naudojimo galimybės

■ Plaunantys siurbliai
■ Kilimų valymo prietaisai

pH
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koncentrate rūgštinis silpnai rūgštinis silpnai šarminis šarminis

Prekės kodas

0.8 g 6.290-175.0

10 kg 6.294-844.0
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Pritaikymas:

Plaunantys siurbliai

■ Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
■ Priemonė turi visiškai ištirpti.
■ Tekstilės paviršius valykite atkarpomis - viena po kitos, pasitelkdami 

vienos pakopos metodą (paskirstant priemonę ir siurbiant tuo pačiu metu) 
arba dviejų pakopų metodą (paskirstant priemonę, leidžiant jai įsigerti ir 
tik tuomet siurbiant).

■ Išvalytą paviršių praplaukite švariu vandeniu užpildytu prietaisu.
■ Tekstilės paviršius kruopščiai išsiurbkite ir leiskite jiems išdžiūti.

Kilimų valymo prietaisai

■ Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švariu vandeniu.
■ Priemonė turi visiškai ištirpti.
■ Tekstilės paviršius valykite atkarpomis - viena po kitos, pasitelkdami 

vienos pakopos metodą (paskirstant priemonę ir siurbiant tuo pačiu metu) 
arba dviejų pakopų metodą (paskirstant priemonę, leidžiant jai įsigerti ir 
tik tuomet siurbiant).

■ Išvalytą paviršių praplaukite švariu vandeniu užpildytu prietaisu.
■ Tekstilės paviršius kruopščiai išsiurbkite ir leiskite jiems išdžiūti.

Naudojimo instrukcija:

■ Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
■ Saugokite priemonę nuo drėgmės.
■ Priemonę laikykite sausoje vietoje.

Papildoma informacija:

■ Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

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

1 kg Giluminis valymas 1 % stiprus 80 m²

1 kg Tarpinis valymas 1 % vidutinis 120 m²

Dėl išsamesnės informacijos prašome 
susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

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


