
Produktové informace RM 780

Ošetřovací prostředek Extra RM 
780

Silný čisticí a ošetřovací prostředek pro údržbové čištění 
všech voděodolných, tvrdých a elastických podlah a krytin. 
Vyvinutý speciálně také pro sportovní a multifunkční haly. K 
dispozici je posudek dle DIN V 18032-2:2001-04 o pro-
tiskluzových vlastnostech. RM 780 málo pění a schne bez 
vytváření šmouh.

Vlastnosti

■ Údržbový čistič pro všechny tvrdé a elastické podlahy odolné vůči vodě
■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ Zvlášť vhodný pro používání ve sportovních a víceúčelových halách.
■ vhodný pro sportovní a víceúčelové haly, protiskluzový dle DIN V 18032-

2:2001-04 (závislé na podlahové krytině)
■ Vhodný i pro péči o všechny elastické podlahové krytiny
■ Obsahuje složky péče a údržby (ve vodě rozpustné polymery)
■ Lze vyleštit
■ Šetrný k materiálům
■ Nepěnivý
■ Příjemná, svěží vůně
■ Neobsahuje rozpouštědla
■ Optimální doplněk k pečující disperzi RM 784 a ochranné disperzi RM 

782

Použití:

Provoz motorových vozidel: Čištění podlahy

Čištění budov: Čištění podlahy

Domovy s pečovatelskou služ-

bou, lékařské praxe:
Čištění podlahy

Hotely, gastronomie, catering: Čištění podlahy

Průmysl: Čištění podlahy

Obce: Čištění podlahy

Maloobchod: Čištění podlahy

Možnosti zpracování

■ Podlahové mycí stroje s odsáváním
■ manuální

Hodnota pH

9 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

2.5 l 6.295-580.0

10 l 6.294-997.0

20 l 6.295-468.0
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Použití:

Podlahové mycí stroje s odsáváním - 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.

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ U zařízení se systémem DOSE nastavit pouze dávkování na zařízení.
■ Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.
■ Případně vyleštit jednokotoučovým strojem.

manuální

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Povrch čistit manuálně.
■ Případně vyleštit jednokotoučovým strojem.

Instrukce pro zpravování:

■ Nepoužívat na dřevo nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
■ Nádoba musí zůstat těsně uzavřená.
■ Chránit proti mrazu.

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

■ EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Další informační podklady:

■ Znalecký posudek na bezpečnost chůze podle DIN V 18032-2:2001-04
■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Podlahové mycí stroje s odsává-
ním - údržbové čištění

0.25-3 % lehký-střední 4890 m²

1000 ml Manuální údržbové čištění 0.25-3 % lehký 6000 m²

Kontaktujte nás pro více informací: 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


