
Produktové informace RM 754 

Allround - Základní čistič RM 
754

Vysoce efektivní základní čistič ke snadnému odstraňování 
voskových a polymerových vrstev z voděodolných podlah 
odolných proti alkáliím. Není nutné žádné namáhavé opla-
chování.
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Vlastnosti

■ Účinný základní čisticí prostředek pro odstraňování nečistot a filmů z 
pečujících prostředků

■ odstraňuje nejodolnější voskové a polymerové povlaky
■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ Univerzálně použitelná
■ široké oblasti použití: použitelný na všechny voděodolné povrchy, povr-

chy citlivé na zásady (např. linoleum) a odolné vůči zásadám (např. PVC)
■ vysoká snášenlivost materiálu
■ nízká hodnota pH v roztoku pro použití
■ Bez potřeby dodatečného oplachování
■ vhodný i pro údržbové čištění
■ vysoká uživatelská bezpečnost a snadná manipulace
■ Příjemná, svěží citrusová vůně
■ Nepěnivý

Použití:

Čištění budov: Čištění podlahy

Domovy s pečovatelskou služ-

bou, lékařské praxe:
Čištění podlahy

Hotely, gastronomie, catering: Čištění podlahy

Obce: Čištění podlahy

Možnosti zpracování

■ Podlahové mycí stroje s odsáváním
■ Jednokotoučové stroje
■ Mokro-suché vysavače
■ manuální

Hodnota pH
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V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

10 l 6.295-811.0
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Použití:

Základní čištění (znečištění)

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednokotoučový mycí stroj vhodným 

kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
■ Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
■ Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/

padů) .
■ Nechat působit.
■ Doba působení 1-10 min, podle stupně znečištění.
■ Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
■ Odsávat znečištěnou vodu z povrchu.
■ Zbytky nečistot a čisticího prostředku zcela odstraňte čistou vodou (při 

nízkém dávkování v daném případě postačuje metoda vlhkého setření, 
při vyšším dávkování v daném případě opláchnout čistou vodou a vodu 
vytřít).

Základní čištění (ochranné filmy)

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Vybavit podlahový mycí stroj nebo jednokotoučový mycí stroj vhodným 

kartáčem/válcem/padem, popř. gumovou stěrkou.
■ Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
■ Produkt rovnoměrně nanést na povrch (příp. za použití kartáčů/válců/

padů) .
■ Nechat působit.
■ Doba působení 5-10 min, podle tloušťky vrstvy ochranného filmu.
■ Povrch opracovávat přístrojem a vhodným příslušenstvím.
■ Ruční opracovávání nepřístupných povrchů.
■ Odsávat znečištěnou vodu z povrchu.
■ Zbytky nečistot a čisticího prostředku zcela odstraňte čistou vodou (při 

nízkém dávkování v daném případě postačuje metoda vlhkého setření, 
při vyšším dávkování v daném případě opláchnout čistou vodou a vodu 
vytřít).

Údržbové čištění

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhodným kartáčem/kotoučem, 

popř. gumovou stěrkou.Podlahový mycí stroj s odsáváním vybavit vhod-
ným kartáčem/kotoučem, popř. gumovou stěrkou.

■ Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
■ Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
■ Nepoužívat na povrchy citlivé na rozpouštědla (např. asfalt).
■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Chránit proti mrazu.
■ Uchovávat pouze v originálním obalu o teplotách -5 až +30 °C.
■ Čisticí zařízení po použití opláchnout.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ Signální slovo Varování
■ H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P264 Po manipulaci důkladně omyjte
■ P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-

chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

■ P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/
ošetření.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)
■ Quick Start
■ Znalecký posudek FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Man-

agement GmbH)

Dávkování a vydatnost:

Objem: Druh čištění: Předředění: Dávkování: Znečištění: Vydatnost:

1000 ml Základní čištění (ochranné filmy) 15-50 % střední-silný 30-50 m²

1000 ml Základní čištění (znečištění) 10-20 % střední-silný 50-200 m²

1000 ml Údržbové čištění 1-3 % lehký 2500 m²

Rádi Vám poradíme:
KÄRCHER CENTER CHEMIE STAR
K Dolíkám 717

503 11Hradec Králové

https://karcher-chemiestar.cz

telefon prodej:  777 580 404




