
Produktové informace RM 768 

CarpetPro Čistič koberců iCap-
sol RM 768

Čistič koberců CarpetPro iCapsol RM 768 pro mezičištění. 
Suchá pěna s technologií zapouzdření: Nečistoty jsou za-
pouzdřeny a odsávány při dalším údržbovém čištění.

Vlastnosti

■ Velmi krátká doba sušení (pouze 20-120 min.).
■ Technologie iCapsol: bez potřeby oplachování, díky tomu rychlá pochůz-

nost.
■ Rozpouští nečistoty z olejů, tuků a minerálů
■ Zvlášť vhodný pro zařízení na čištění koberců se systémem kartáčů nebo 

padů
■ Šetrný k materiálům
■ Neobsahuje bělicí prostředky
■ Příjemná, svěží vůně

Použití:

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

■ Zařízení na čištění koberců
■ Jednokotoučové stroje

Hodnota pH

6.1 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 6.295-562.0
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Použití:

Stroj na čištění koberců

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

produkt.
■ Textilní povrch rovnoměrně postříkat čisticím roztokem.
■ Souběžně nebo následně zapracovat s kartáčovým systémem nebo 

systémem padu.
■ Objekt nechat kompletně oschnout.
■ Zapouzdřené nečistoty vysát kartáčovým vysavačem na koberce.

Jednokotoučový stroj

■ Vysát textilní povrch.
■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Textilní povrch rovnoměrně postříkat čisticím roztokem.
■ Odsát pěnu.
■ Následně zapracovat kartáči nebo pady.
■ Objekt nechat kompletně oschnout.
■ Zapouzdřené nečistoty vysát kartáčovým vysavačem na koberce.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepromočit materiály.
■ Před vysáváním nechat podlahu zcela uschnout.
■ 

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

■ Signální slovo Varování
■ H315 Dráždí kůži.
■ H319 Způsobuje vážné podráždění 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.

■ P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
■ P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/

ošetření.
■ P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 

mýdla.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Průběžné čištění 6 % lehký 330 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


