
Informácia o produkte RM 760 Tabs

CarpetPro Čistič kobercov RM 
760 tablety

Čistič kobercov a čalúnenia CarpetPro na nástrek a extrak-
ciu s technológiou obaľovania v tabletovej forme. Tablety 
sú v praktickej, vo vode rozpustnej fólii. Odpadá náročné 
oplachovanie.

Vlastnosti

■ Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textil-
ných krytín a čalúnenia

■ Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
■ Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je 

vysušenie povrchov
■ Skrátená doba sušenia
■ Samostatné balenie čistiacich tabliet na ochranu pokožky
■ Tablety vo fólii ľahko rozpustnej vo vode a podporujúcej čistenie
■ Šetrný k materiálu
■ Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
■ Neobsahuje bielidlo
■ Zlepšuje hygienu podlahy
■ Príjemná, svieža vôňa
■ Tablety

Oblasti aplikácie:

Autodielne: Úprava áut

Upratovanie budov: Textilné povrchy

Nemocnice, ústavy, lekárske 

ambulancie:
Textilné povrchy

Hotely, gastronómia, catering: Textilné povrchy

Obce: Textilné povrchy

Maloobchod: Textilné povrchy

Možnosti nanášania

■ Stroje na nástrek a extrakciu (tepovače)
■ Stroje na čistenie kobercov

Hodnota pH

8.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Koncentrát kyslý mierne kyslý neutrálny mierne alkalický alkalický

Veľkosti balenia Objednávacie číslo

16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-856.0
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Použitie:

Stroj na nástrek a extrakciu

■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Produkt nechajte úplne rozpustiť vo vlažnej vode (cca 40° C).
■ Textilné krytiny vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch jednokrokovou me-

tódou (nastriekať/odsať v jednom pracovnom kroku) alebo dvojkrokovou 
metódou (nastriekať/nechať pôsobiť a následne odsať).

■ Textilné krytiny dodatočne povysávajte a nechajte vyschnúť
■ Obalená špina sa vysaje pri nasledujúcom udržiavacom čistení

Stroj na čistenie kobercov

■ Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
■ Produkt nechajte úplne rozpustiť.
■ Textilné krytiny vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch jednokrokovou me-

tódou (nastriekať/odsať v jednom pracovnom kroku) alebo dvojkrokovou 
metódou (nastriekať/nechať pôsobiť a následne odsať).

■ Textilné krytiny dodatočne povysávajte a nechajte vyschnúť
■ Obalená špina sa vysaje pri nasledujúcom udržiavacom čistení

Spôsob aplikácie:

■ Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
■ Materiály nepremočte.
■ Skladujte v suchu.
■ 

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa 
smerníc ES:

■ 
■ H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
■ H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
■ P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
■ 
■ P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a 

umožnite jej pohodlne dýchať.
■ P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 

vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, od-
stráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

■ P405 Uchovávajte uzamknuté.
■ P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/

národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady:

■ Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť:

Objem: Druh čistenia: Predriedenie: Dávkovanie: Znečistenie: Výdatnosť:

 Základné čistenie  2 tablety na 8 l vody silné 4 m²/Tab

 Základné čistenie  2 tablety na 8 l vody stredné 6 m²/Tab

Radi vám poradíme:

Bratislavská 25
949 01 Nitra

Tel.: +421 (0) 37 / 6555 798
Fax: +421 (0) 37 / 6555 799 
E-mail: karcher@karcher.sk 
www.karcher.sk


