
Produktové informace RM 41

Horký vosk RM 41

Konzervační prostředek a přípravek pro péči o lak s vyso-
kým podílem karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý 
povrch.

Vlastnosti

■ Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem
■ Obsahuje přírodní karnaubský vosk
■ Vytváří zrcadlový vysoký lesk
■ Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy život-

ního prostředí
■ Chrání účinně až 12 měsíců
■ Lze ho používat s každou kvalitou vody
■ Oddaluje opětovné znečištění
■ Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Zemědělství: transport a stroje

Provoz motorových vozidel: konzervování vozidel

Stavebnictví: konzervace strojů a zařízení

Spedice, autobusová doprava: konzervování vozidel

Možnosti zpracování

■ Vysokotlaký čistič
■ manuální

Hodnota pH

4.5 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

10 l 6.295-153.0

20 l 6.295-154.0
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Použití:

Vysokotlaký čistič

■ Objekt předem očistit a pečlivě opláchnout čistou vodou.
■ Ředit čistou vodou.
■ Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
■ Teplota zpracování 40-80°C.
■ Objekt zcela smáčet produktem.
■ Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

manuální

■ Objekt předem očistit a pečlivě opláchnout čistou vodou.
■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Objekt zcela otřít např. houbou.
■ Povrch dobře opláchnout a následně otřít kůží.

Instrukce pro zpravování:

■ Nanášet pouze na umytý, dobře opláchnutý povrch.
■ Chránit proti mrazu.

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

■ Signální slovo Nebezpečí
■ H315 Dráždí kůži.
■ H318 Způsobuje vážné poškození očí.
■ H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
■ H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
■ P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-

chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

■ P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře/

■ P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím 
vyperte.

■ 
■ P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / 

národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Vysokotlaký čistič 1+3 1-2 % 260 m²

1000 ml manuální 1-2 % 250 m²

Pro více informací nás prosím kontak-
tujte:

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


