
Produktové informace RM 764 OA

CarpetPro čistič koberců RM 
764

Čistič koberců CarpetPro RM 764, výkonný čistič pro 
základní extrakci. Pro všechny textilní povrchy (i směsné 
tkaniny a syntetická vlákna), polstrování a nástěnné plochy.

Vlastnosti

■ Účinný základní čisticí prostředek pro nástřik a extrakci na textilní povr-
chy a čalounění

■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ S integrovaným odstraňovačem zápachu. Odstraňuje účinně nepříjemné 

zápachy jako pot, moč, nikotin atd.
■ Tekutý, k okamžitému použití
■ Šetrný k materiálům
■ Aktivně čistí v každém teplotním rozsahu
■ Neobsahuje bělicí prostředky
■ Zlepšuje hygienu podlahy
■ Příjemná, svěží vůně
■ Neobsahuje fosfáty

Použití:

Provoz motorových vozidel: autoúprava

Čištění budov: Textilní povrchy

Domovy s pečovatelskou služ-

bou, lékařské praxe:
Textilní povrchy

Hotely, gastronomie, catering: Textilní povrchy

Obce: Textilní povrchy

Maloobchod: Textilní povrchy

Možnosti zpracování

■ Extraktory s nástřikem
■ Zařízení na čištění koberců

Hodnota pH

9.2 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 6.295-854.0
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Použití:

Extraktor s nástřikem

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Textilní povrchy vyčistit v překrývajících se dráhách jednokrokovou 

metodou (nastříkat/vysát v jednom pracovním kroku) nebo dvoukrokovou 
metodou (nastříkat/nechat působit a následně vysát).

■ Vyčištěný povrch propláchnout zařízením a čistou vodou.
■ Textilní povrchy dobře vysát a nechat uschnout.

Stroj na čištění koberců

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ U strojů s integrovanou nádrží na čisticí prostředek naplnit neředěný 

produkt.
■ Textilní povrchy vyčistit v překrývajících se dráhách jednokrokovou 

metodou (nastříkat/vysát v jednom pracovním kroku) nebo dvoukrokovou 
metodou (nastříkat/nechat působit a následně vysát).

■ Vyčištěný povrch propláchnout zařízením a čistou vodou.
■ Textilní povrchy dobře vysát a nechat uschnout.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepromočit materiály.
■ Chránit proti mrazu.
■ 

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

■ EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Základní čištění 1 % střední 80 m²

1000 ml Průběžné čištění 1 % silné 120 m²

Rádi Vám poradíme: 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


