
Produktové informace RM 776

Odstraňovač stop po pneumati-
kách a otěru RM 776,
bez NTA

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstraňování stop po 
oděru a stopách po vysokozdvižných vozících. Také účinně 
odstraňuje odolné oleje a saze, stejně jako polymerní a vo-
skové povlaky. Zbytky lepicí pásky jsou účinně odstraněny.

Vlastnosti

■ Účinný speciální čistič k odstraňování stop po pneumatikách a oděru
■ Odstraní stopy po otěru gumy a provozu přepravních vozíků
■ Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
■ Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
■ Odstraňuje účinně zbytky po lepicí pásce
■ Použitelný i pro závěrečný úklid na stavbách
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Použití:

Provoz motorových vozidel: Čištění podlahy

Stavebnictví: Čištění podlahy

Čištění budov: Čištění podlahy

Průmysl: Čištění podlahy

Obce: Čištění podlahy

Maloobchod: Čištění podlahy

Spedice, autobusová doprava: Čištění podlahy

Možnosti zpracování

■ Postřikovače

Hodnota pH

13.3 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 6.295-545.0

20 l 6.295-546.0

200 l 6.295-572.0



Produktové informace RM 776

Použití:

Základní čištění

■ Zamést hrubé nečistoty.
■ Nečistoty plně postříkat produktem.
■ Nechat působit.
■ Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
■ Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

Instrukce pro zpravování:

■ Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
■ Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
■ Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
■ Nepoužívat barevné pady (nebezpečí zabarvení)
■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Při aplikaci nosit ochranné rukavice a brýle.
■ Zajistit dostatečné větrání místnosti.
■ Používat pouze s rozprašovacími zařízeními odolnými proti rozpouš-

tědlům.
■ Chránit proti mrazu.

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

■ Signální slovo Nebezpečí
■ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
■ H290 Může být korozivní pro kovy.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte.

■ 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.

■ P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře/

■ P405 Skladujte uzamčené.
■ P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / 

národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Základní čištění 40 ml/m²čistý silné 25 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


