
Информация за продукта RM 743

Универсален препарат за 
подове FloorPro Universal 
Cleaner RM 743

Универсален препарат за почистване на еластични по-
дови настилки, както и на твърди повърхности. Подхо-
дящ за почистване без следи на линолеум и  теракоте-
ни плочки.Не образува пяна. Разтворим и без тензиди.
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Характеристики

■ Препарат за междинно почистване на всички водоустойчиви твърди 
и еластични подове

■ разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
■ особено подходящ за почистване на керамични плочки
■ формула с ниска пенливост
■ особено ефективен
■ приятен свеж аромат
■ идеален за употреба с подопочистващата машина BR 30/4
■ сепарира бързо мазнини и вода
■ без NTA
■ Не съдържа тензиди и ензими

Възможности за употреба

■ Подопочистващи машини
■ Ръчно

Ниво на pH

10.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
В концентрата кисел слабо кисел слабо алкален алкален

Количество опаковка Номер на част

1 l 6.295-293.0



Информация за продукта RM 743

Приложение:

Междинно почистване

■ Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
■ На подопочистващата машина се поставя съответната четка/валяк/

пад, при необходимост изсмукващи ленти.
■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ Повърхността се почиства и изсмуква в един работен процес.

Ръчно

■ Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
■ Препаратът да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
■ Площта се почиства на ръка.

Съвети за обработката:

■ Да не се прилага върху дърво или незапечатан паркет.
■ Да се съхранява на защитено от замръзване място.

Други информационни материали:

■ Информационен лист за безопасност (MSDS)

Дозиране и продуктивност:

Съдържание: Тип почистване: Предварително 
смесване:

Дозиране: Замърсяване: Продуктивност:

1000 ml Междинно почистване 0.5-2 % леко-средно 4890 m²

1000 ml Ръчно 0.5-2 % леко 12000 m²

С удоволствие ще Ви консултираме!


