
Produktové informace RM 831

VehiclePro Kärcher Polish Plus 
RM 831

Inovativní prostředek pro péči o vozidlo se speciální recep-
turou pro dlouhodobou konzervaci vosku. Chrání vozidla 
před silničními nečistotami, hmyzem, kyselými dešti a jinými 
škodlivými vlivy prostředí. Vyhovuje VDA.

Vlastnosti

■ Vosk pro dlouhodobou konzervaci a vysoký lesk pro mycí linky s progra-
movou opcí �voskování“

■ Chrání účinně lak před silničními nečistotami, kyselým deštěm, hmyzem, 
posypovou solí v zimě a ostatními vlivy životního prostředí

■ Konzervuje až na dobu 6 měsíců
■ Vytváří dokonalý a zářivý vysoký lesk
■ Působí účinně při každé tvrdosti vody
■ Nezanechává na sklech vozidel žádné stopy
■ Nedochází ke slepení mycích kartáčů a ucpání trysek
■ V souladu s VDA
■ Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
■ Neobsahuje minerální oleje a uhlovodíky

Použití:

Provoz motorových vozidel: osobní automobily

Mycí linka na vozidla: osobní automobily

Možnosti zpracování

■ Mycí linky vozů

Hodnota pH

3.5 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 6.295-110.0

20 l 6.295-427.0



Produktové informace RM 831

Použití:

Mycí linky vozů

■ Produkt vsadit do zařízení.
■ Nastavit dávkování na zařízení.
■ Ředit demineralizovanou vodou (voda upravená osmózou).
■ Spustit program leštění.

Instrukce pro zpravování:

■ Chránit proti mrazu.
■ Zabránit předávkování.
■ Nanášet pouze na umytý, dobře opláchnutý povrch.

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

■ EUH 210 Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Další informační podklady:

■ Certifikace VDA
■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

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

1000 ml Mycí linka na vozidla 40-80 ml/Fahrzeug 25 PKW

Kontaktujte nás pro více informací: 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


