
Produktové informace RM 617

Čistič disků 3 v 1

Čistič na čištění disků osvobodí disky z oceli nebo lehkého 
kovu od brzdného prachu, zimní soli a jiných nečistot z 
vozovky. Změna barvy naneseného čističe naznačuje, že 
můžete přípravek smýt. Jednoduché nanášení díky efektiv-
ní gelové formuli.

Vlastnosti

■ Čistič pro disky z oceli a lehkých kovů v gelové konzistenci
■ Odstraňuje prach z brzd, otěr z pneumatik, zimní nánosy soli, vápenaté 

skvrny a zbytky soli
■ Pomalu stékající gelová konzistence, proto intenzivní reakce s nečistota-

mi
■ samostatně účinný
■ Šetrný k materiálům
■ Inteligentní změna barvy z bílé na červenou, která signalizuje konec doby 

působení
■ Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné
■ Hodnota pH v koncentrátu cca 9
■ Čisticí prostředek Ready to use (RTU)

Oblast použití

■ Disky ■ manuální

Velikost balení VE* Objednací číslo

500 ml 8 6.295-760.0

Balení



Produktové informace RM 617

Použití:

manuální

■ Na suché, studené disky nastříkat a nechat krátce působit, dokud se čis-
tič nezbarví do červena. Poté důkladně opláchnout pod vysokým tlakem. 
Nečistit žádné horké díly.

Instrukce pro zpravování:

■ Doba použitelnosti: 2 roky

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

■ Signální slovo Varování
■ H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
■ P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
■ P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
■ P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
■ P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření.
■ P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / 

národními / mezinárodními předpisy.

Vlastnosti ovlivňující životní prostředí:
Tenzidy na bázi ze 100% obnovitelných surovin

Láhev a etiketa ze 100 % recyklovatelné

Vysoce účinné přírodní látky

Láhev vyrobena ze 45% recyklovatelného materiálu

Tenzidy biologicky odbouratelné (anaerobní - OECD 311)

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


