
Produktové informace RM 812 Classic

Aktivní pěna VehiclePro RM 812 
Classic

Velmi silná, intenzivní aktivní pěna. Speciálně formulované 
materiály k ochraně povrchů vozidel a kartáčů. Vyhovuje 
VDA.

eas
y-to-separate

used
on

stains containing grease an
d

m
in

er
al

oi
l

Vlastnosti

■ Pěnivý kartáčový šampon pro mytí osobních vozidel
■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ Vytváří objemnou, světlou a atraktivní pěnu
■ Podporuje kluznost kartáčů a schrání tím povrch vozidel
■ Výrazně snižuje opětovné znečištění kartáčů
■ Slučitelný s vosky a zabraňuje tak tvorbě šedého závoje na lakovaném 

povrchu
■ V souladu s VDA
■ Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf)
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel: Čištění vozidla

Spedice, autobusová doprava: mytí užitkových vozů

Samoobslužná mycí místa:
osobní automobily, užitkové vozy, 
dvoukolky

Mycí linka na vozidla: osobní automobily

Možnosti zpracování

■ Mycí linky vozů
■ Samoobslužná mycí místa

Hodnota pH

8.9 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

20 l 6.295-430.0

200 l 6.295-137.0

1000 l 6.295-138.0



Produktové informace RM 812 Classic

Použití:

Mycí linky vozů

■ Produkt vsadit do zařízení.
■ Nastavit dávkování na zařízení.
■ Spustit program mytí.

Samoobslužné mycí místo

■ Ředit čistou vodou.
■ Nastavit dávkování a teplotu na zařízení.
■ Teplota zpracování 1-60°C.
■ Objekt zcela smáčet produktem.
■ Nechat působit.
■ Doba působení 1-5 min, podle stupně znečištění.
■ Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Instrukce pro zpravování:

■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Chránit proti mrazu.

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

■ Signální slovo Nebezpečí
■ H315 Dráždí kůži.
■ H318 Způsobuje vážné poškození očí.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P264 Po manipulaci důkladně omyjte
■ 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/

■ P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
■ P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 

mýdla.

Další informační podklady:

■ Certifikace VDA
■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Samoobslužná mycí místa 1+3 0.8 % lehký 1500 PKW

1000 ml Mycí linka na vozidla 0.2 % střední 70 PKW

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


