
Produktové informace RM 766

CarpetPro suchý čistič RM 766

Suchý čistič koberců CarpetPro RM 766 pro průběžné 
čištění textilních podlah. S vlákny celulózy pro hloubkový 
účinek a technologií iCapsol proti rychlému opětovnému 
znečištění. Okamžitě pochůzný povrch.

Vlastnosti

■ účinný suchý čistič prášek pro průběžné čištění textilních podlah
■ rozpouští tuky, hlínu, bílek a silniční nečistoty
■ Cellulose: čisticí účinek do hloubky vláken
■ Technologie iCapsol: snižuje opětovné znečištění
■ bezprostředně opětovně pochůzný
■ Zvlášť šetrný k materiálům
■ žádné sražení nebo zabarvení
■ velmi krátká doba sušení (cca 20 min.)
■ Neobsahuje fosfáty
■ Neobsahuje rozpouštědla
■ Příjemná, svěží vůně

Oblast použití:

Hotely, gastronomie, catering: Textilní povrchy

Čištění budov: Textilní povrchy

Domovy s pečovatelskou služ-

bou, lékařské praxe:
Textilní povrchy

Obce: Textilní povrchy

Maloobchod: Textilní povrchy

Možnosti zpracování

■ Zařízení na čištění koberců
■ manuální
■ Kartáčové vysavače na koberce

Hodnota pH

8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

1 kg 6.295-911.0
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Použití:

Stroj na čištění koberců

■ Vysát textilní povrch.
■ Prášek rovnovměrně nanést na povrch (50–70 g/m²).
■ Následně zapracovat systémem kartáčů. U BRS 43/500 C odstranit 

nádobu na nečistoty.
■ Práše nechat zcela zaschnout.
■ Prášek vysát kartáčovým vysavačem na koberce Kärcher.

manuální

■ Vysát textilní povrch.
■ Prášek rovnovměrně nanést na povrch (50–70 g/m²).
■ Následně zapracovat kartáčem.
■ Práše nechat zcela zaschnout.
■ Prášek vysát kartáčovým vysavačem na koberce Kärcher.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Před odsátím nechat prášek zcela zaschnout.
■ Otevřené balení vzduchotěsně uzavřít.
■ Není vhodný pro povrchy z jehlové plstě a koberce s vysokým vlasem.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)
■ Quick Start

Dávkování a vydatnost:

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

1 kg Průběžné čištění  čistý střední 15-20 m²

Rádi Vám poradíme: Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


