
Tuotetieto RM 760 Tabs

Testiilipesutabletti RM 760

Carpet Pro Cleaner RM 760 Tablet on tekstiilipesurille ja 

ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpu-

distava pesuaine tablettimuodossa. Erityinen kapselointi-

teknologia mahdollistaa pesuaineen helpon käytön. Tabletti 

liukenee nopeasti pesuveteen.

Ominaisuudet

■ Tehokas syväpuhdistusaine painehuuhtelukoneeseen puhdistamaan 

verhoilun ja tekstiilipäällysteet

■ Irroittaa öljy, rasva ja mineraalitahrat

■ iCapsol tekniikka: huuhtelua ei tarvita, joten pinnat ovat pian taas kuivia

■ Lyhyt kuivumisaika

■ Pakattu yksittäiseen suojakalvoon

■ Veteen liukenevat tabletit veteen liukenevassa kalvossa

■ Hellävarainen puhdistus

■ Tehokas puhdistus kaikissa lämpötiloissa

■ Ei sisällä valkaisuaineita

■ Hygieenistä lattian puhdistusta

■ Miellyttävä, raikas tuoksu

■ Tablettimuodossa

Käyttökohteet:

Autoliikkeet ja autotallit: Auton sisäpesu

Rakennuspuhdistus: Tekstiilipinnat

Sairaalat, hoiva- ja vanhainkodit: Tekstiilipinnat

Hotellit, keittiöt, pitopalvelut: Tekstiilipinnat

Kiinteistöhoito: Tekstiilipinnat

Vähittäiskauppa: Tekstiilipinnat

Käyttövaihtoehdot

■ Painehuuhtelukoneet

■ Matonpesuaineet

pH

8.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tiivisteessä hapan hieman hapan hieman emäksinen emäksinen

Tilausnro

16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-851.0



Tuotetieto RM 760 Tabs

Käyttö:

Painehuuhtelukone

■ Yhdistä sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vettä.

■ Anna aineen liueta täysin haaleaan veteen (n. 40 astetta)

■ Puhdista tekstiilipäällysteet limittyvin osin, yksivaiheisella menetelmällä 

(ruiskutus / imurointi yhdellä kerralla) tai kaksivaiheisella menetelmällä 

(ruiskutus / liotus ja sitten imurointi).

■ Imuroi tekstiilipinnat hyvin ja anna kuivua.

■ Koteloituneet likahiukkaset imuroidaan pois.

Matonpuhdistaja

■ Yhdistä sopiva annos pesuainetta ja puhdasta vettä.

■ Anna aineen liueta täysin.

■ Puhdista tekstiilipäällysteet limittyvin osin, yksivaiheisella menetelmällä 

(ruiskutus / imurointi yhdellä kerralla) tai kaksivaiheisella menetelmällä 

(ruiskutus / liotus ja sitten imurointi).

■ Imuroi tekstiilipinnat hyvin ja anna kuivua.

■ Koteloituneet likahiukkaset imuroidaan pois.

Käyttöohjeet:

■ Testaa huomaamattomaan kohtaan pesuaineen sopivuus.

■ Älä liota materiaaleja.

■ Säilytä kuivassa paikassa.

■ 

Lisätietoja:

■ Käyttöturvallisuustiedote (KTT)

Annostus ja tuotto:

Sisältö: Puhdistusmenetelmä: Ensisijainen seos: Annostus: Likaisuusaste: Tuotto:

 Peruspuhdistus  2 tablettia kahdek-

saan litraan vettä

Raskastaso 4 m²/Tab

 Ylläpitopuhdistus  2 tablettia kahdek-

saan litraan vettä

Keskitaso 6 m²/Tab

Ota yhteyttä ja lisätietoja:

Ilvesvuorenkatu 12
01900 Nurmijärvi

Phone (switchboard): 0207 413 600
Email: myynti@karcher.fi


