
Produktové informace RM 99

PressurePro čistič solárních 
panelů RM 99

Vysoce účinný a biologicky odbouratelný čisticí prostředek, 
šetrný k materiálu pro čištění solárních a fotovoltaických 
zařízení beze zbytku a šmouh. Zamezuje tvorbě vápenných 
skvrn. Pro všechny tvrdosti vody. K odstranění ptačího 
trusu, pylů, sazí a prachů. Vhodný i pro hliníkové rámy.

Vlastnosti

■ vyznamenaný cenou Pulire Innovation Award 2013
■ k odstranění ulpívajících a mastných nečistot
■ zamezení vápenných skvrn při každé tvrdosti vody, i bez připojení systé-

mů na změkčení vody
■ usychající čištění beze zbytku a bez šmouh
■ menší opětovné znečištění
■ bez poškození solárních a fotovoltaických modulů, skleněných a plasto-

vých povrchových úprav, eloxovaných a běžných hliníkových rámů
■ šetrné ošetření povrchu díky zlepšené kluznosti čisticích kartáčů
■ zkouška DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
■ vysoká vydatnost
■ nepodléhá povinnosti značení
■ nezávadné vypouštění do kanalizace, která je připojena na veřejnou 

čistírnu odpadních vod
■ snadno biologicky odbouratelný (podle OECD směrnice)

Použití:

Zemědělství: solární a fotovoltaická zařízení

Čištění budov: solární a fotovoltaická zařízení

Průmysl: solární a fotovoltaická zařízení

Možnosti zpracování

■ Vysokotlaký čistič

Hodnota pH

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

10 l 6.295-798.0

20 l 6.295-799.0



Produktové informace RM 99

Použití:

Vysokotlaký čistič

■ namíchat směs
■ Dát roztok čisticího prostředku do čisticího zařízení
■ Nastavit dávkování a teplotu na stroji (teplota při aplikaci max. 40 °C).
■ Nanést roztok čisticího prostředku odpovídajícím příslušenstvím na čiště-

ný povrch a povrch čistit zeshora dolů.
■ Není nutný oplach čistou vodou.

Instrukce pro zpravování:

■ Nenanášet na horké povrchy.
■ Nesměšovat s jinými čisticími prostředky / chemikáliemi.
■ Chránit proti mrazu.
■ Doporučená teplota skladování a dopravy: 0 °C – 30 °C.

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

■ Signální slovo Varování
■ 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.

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

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Vysokotlaký čistič 1+3 0.5-1 % střední-silný 50-180 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


