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Fertőtlenítő tisztítószer. Bakteriális, gombaölő és vírus 
elleni nagyon jó tisztítási hatással rendelkezik. DGHM listán 
szerepel.

Tulajdonságok

■ lúgos fertőtlenítőszer
■ Baktérium és gombaölő hatás (Candida), vírusölő (Hepatitis B, HIV,HT-

LV3, LAV)
■ Feloldja az olaj-, zsír- és ásványi szennyeződéseket.
■ anyagkímélő
■ A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.

Felhasználási területek:

Mezőgazdaság: Tejcsarnok

Élelmiszeripari üzemek: Felülettisztítás és fertőtlenítés

Hotel, Gasztronómia, Fizető 

vendéglátás:

Fitness- és wellness helyiségek 
tisztítása

Kiskereskedelem: Felülettisztítás

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi 

praxisok:
Tartózkodási- és kezelőhelységek

Feldolgozási lehetőségek

■ Magasnyomású mosó
■ Súroló-szívógépek
■ Permetező
■ Kézi
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Termékinformáció RM 732

Felhasználás:

Magasnyomású mosó

■ Az adagolást állítsa be a készüléken, a szert csak hidegen használja fel.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Súroló-szívógépek

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Kézi

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Feldolgozási utasítások:

■ Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
■ A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
■ A koncentráció és a reakcióidő függ a szennyezettségi foktól és a csírá-

zási foktól. A felhasználási koncentrációt lsd. a felsorolásban.
■ Ajánlott másik fertőtlenítő-tisztítószerrel felváltva használni, hogy a 

rezisztens baktériumtörzsek képződését megelőzzük.
■ Kézi tisztításnál védőkesztyűt viseljen.
■ Fagymentes helyen tárolandó.
■ Biocid anyagok felhasználásával. Használat előtt olvassa el a tájékozta-

tót.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az 
EU szabványok szerint:

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
■ H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
■ H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
■ P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
■ P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 

óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

■ P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
■ P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szeny-

nyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/
zuhanyozás.

■ P405 Elzárva tárolandó.
■ P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ 

nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom: Tisztítási mód: Arány: Adagolás: Szennyezettségi fok: Kiadósság:

1000 ml Magasnyomású mosó 1-3 % közepes 67 m²

1000 ml Fenntartó tisztítás 1-3 % könnyű 250 m²

1000 ml Permetező 1-3 % közepes 250 m²

1000 ml Kézi 1-3 % közepes 250 m²

Szívesen adunk tanácsot: Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu


