
Produktové informace RM 762

CarpetPro impregnace koberců 
RM 762

Tento výrobek z řady CarpetPro je použitelný na koberce a 
textilní povrchy. Efektivní dlouhodobá ochrana proti mokrým 
a suchým nečistotám. Utěsňuje vlákna tak, že jsou odolná 
proti opotřebení.

Vlastnosti

■ Vysoce účinná ochrana pro všechny textilní povrchy
■ Nedochází ke slepení vláken
■ Suché nečistoty leží volně na nosném materiálu a lze je snadno vysát
■ Mokré nečistoty z vláken odkapávají
■ Oddaluje opětovné znečištění
■ Lze prodloužit intervaly mokrého čištění
■ Zvlášť vydatný
■ 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
■ Postřikovače

Hodnota pH
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V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

5 l 6.295-852.0
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Použití:

Extraktor s nástřikem

■ Vysát textilní povrch.
■ Důkladně vyčistit textilní povrchy a pečlivě opláchnout čistou vodou. 

Současně vysát vodu.
■ Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
■ Objekt zcela smáčet produktem.
■ Také může být použit na mokré povrchy.
■ Při smáčení udržovat vzdálenost 30 cm.
■ Textilní povrch nechat před používáním kompletně uschnout.

Postřikovač

■ Vysát textilní povrch.
■ Důkladně vyčistit textilní povrchy a pečlivě opláchnout čistou vodou. 

Současně vysát vodu.
■ Přípravek dávkovat přiměřeně s čistou vodou.
■ Objekt zcela smáčet produktem.
■ Také může být použit na mokré povrchy.
■ Při smáčení udržovat vzdálenost 30 cm.
■ Textilní povrch nechat před používáním kompletně uschnout.

Instrukce pro zpravování:

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

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)
■ Quick Start

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Postřikovače 20 % 25 m²

1000 ml Extraktory s nástřikem 20 % 25 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


