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Hmmm – to ale krásně voní!
Absorpce pachu pomocí nového prostředku iCapsol RM 768 OA

TIP NA ČIŠTĚNÍ– 03/2012

BRS 43/500 C

Integrovaná 7,5 l 
iCapsol-nádrž

Směr otáčení dopředu a 
dozadu
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Žádný důvod k starostem: RM 768 OA  
- neobsahuje NTA
- neobsahuje fosfáty
- neobsahuje EDTA
- pH-neutrální (pH 7)
- neobsahuje bělidla

RM 768 OA

Zapouzdří nečistoty a 
nepříjemné pachy

Krátká doba schnutí

Malá spotřeba čisticího 
prostředku

Vysoký výkon a 
efektivita

Nízká spotřeba vody na
m²

Potíže při čištění:
Částice nečistot a pachové molekuly ulpívají na 
kobercových vláknech.

Čistič koberců iCapsol RM 768 OA se buď
manuálně nastříká na koberec nebo se strojově
nanese. Stroj musí být vybaven speciální nádrží
iCapsol. Poté je nutné roztok zapracovat 
pomocí stroje na čištění koberců-BRS 43/500C.  
Čisticí prostředek zapouzdří a krystalizuje 
nečistoty – zcela bez tenzidů!

Podlaha je již po 20 min. opět pochůzná. Před 
odstraněním zapouzdřených nečistot by měla 
být podlaha zcela suchá, např. vyschnutá přes 
noc. Ráno je třeba při rutinním čištění koberec 
jednoduše vysát běžným vysavačem – a je 
hotovo!

Výsledkem je čistý koberec bez zápachu. 
Pohlcovač pachů neodstraňuje jen 
nepříjemné pachy, ale také dlouhodobě
koberec před zápachem chrání.

Použití:

Pachy jsou všude! Některé jsou příjemné, jiné rušivé a obrovské množství z nich ulpívá! Pachové molekuly se rády 
usazují na kobercích a jiných textiliích v hotelových pokojích nebo na chodbách a běžně není snadné se jich zbavit.

S novým čisticím prostředkem iCapsol RM 768 OA od firmy Kärcher už není odstranění pachu žádný velký problém 
– a navíc je koberec již po 20 minutách opět pochůzný. Speciální polymery v čističi koberců iCapsol RM 768 OA se
spojují do krystalické struktury a tím opouzdří částice nečistot a nepříjemné pachové molekuly (nikotýn, cibule, 
česnek, pot, zvratky atd.). Integrovaný pohlcovač pachu se potom usadí na kobercových vláknech a postará se o 
dlouhotrvající efekt a příjemnou vůni koberce. Podlaha je díky nízké vlhkosti v koberci po čištění opět rychle 
pochůzná. Krystalizované a opouzdřené nečistoty mohou být po uschnutí při dalším rutinním čištění jednoduše 
vysáty. Vaši hosté budou rádi!
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