
Informacja produktowa RM 41

Wosk na gorąco
RM 41

Środek do konserwacji i pielęgnaci lakieru. Na bazie naturaln-

ego wosku Carnauba. Nadaje powierzchniom wysoki połysk.

NTA-free

Własności

■ Długoterminowa konserwacja

■ Zawiera naturalny wosk Canauba

■ Powoduje efekt wysokiego połysku

■ Niezawodna, długotrwała ochrona przed czynnikami atmosferyczny-

mi i czynnikami środowiskowymi

■ Skutecznie chroni przez okres aż do 12 miesięcy

■ Może być używany z każdym rodzajem wody

■ Wydłuża interwały pomiędzy kolejnym czyszczeniem

■ Wolny od tensydów zgodnie z EEC 648/2004

■ Wolny od NTA

Zakres zastosowań:

Rolnictwo: Czyszczenie pojazdów użytkowych

Dealerzy samochodowi:
Konserwacja i pielęgnacja lakieru 

samochodowego

Budownictwo: Konserwacja maszyn i sprzętu

Transport, przewożnicy 

samochodowi:

Konserwacja i pielęgnacja lakieru 

samochodowego

Zastosowanie

■ Urządzenia wysokociśnieniowe

■ ręcznie

ph
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Rozmiar opakowania Numer katalogowy

10 l 6.295-153.0

20 l 6.295-154.0
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Zastosowanie:

Urządzenia wysokociśnieniowe

■ Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą

■ Zmieszać roztwór wstępny ze świeżą wodą

■ Ustawić dozowanie i temperaturę na urządzeniu

■ 40-80˚C temperatura procesu

■ Powierzchnię dokładnie spryskać środkiem

■ Wypłukać powierzchnię czystą wodą

ręcznie

■ Oczyszczony wcześniej obiekt dokładnie spłukać wodą

■ Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody

■ Wytrzeć przedmiot np. gąbką

■ Przepłukać powierzchnię i wypolerować

Środki ostrożności:

■ Używać tylko na wymytych, dobrze wypłukanych powierzchniach

■ Chronić przed zamarzaniem.

Dalsze informacje:

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość: Metoda czyszczenia: Roztwór wstępny: Dozowanie: Rodzaj zabrudzeń: Wydajność:

1000 ml Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 1-2 % 260 m²

1000 ml ręcznie 1-2 % 250 m²

Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o

ul. Stawowa 140
31-346 Kraków

Infolinia: 801 811 234 lub 12 63 97 105  
Infolinia czynna od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Fax: 12 63 97 123
E-Mail: biuro@karcher.com.pl 


