
Πληροφορίες για το προϊόν RM 615

Καθαριστικό αυτοκινήτου 
αφρογόνο,
Ultra foam, RM 615

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό αφρογόνο καθαριστικό αυτοκινή-
του. Με extra αφρό για ακόμη βαθύτερο καθαρισμό. Αφαιρεί 
εύκολα και γρήγορα ακόμα και λάδια και λιπαρές ακαθαρσί-
ες, καθώς και καθημερινους ρύπους οχημάτων και δρόμων. 
Χωρίς φωσφορικά και απαλό προς τα υλικά. Χρήση με 
αφροποιητή.

Ιδιότητες

■ Extra booster αφρός, ιδιαίτερα αποτελεσματικός
■ Αφαιρεί τους ρύπους που βρίσκονται συνήθως σε οχήματα όπως ρύποι 

από τον δρόμο, σκόνη, υπολείμματα φύλλων ή οργανικές εναποθέσεις 
κ.λπ.

■ Ιδανικό για τον καθαρισμό οχημάτων, μοτοσυκλετών, τροχόσπιτων και 
σκαφών

■ Για χρήση με το ακροφύσιο αφρού της Kärcher
■ Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
■ Χωρίς NTA
■ Έτοιμο προς χρήση απορρυπαντικό (RTU)
■ Γρήγορος και αποτελεσματικός καθαρισμός σε συνδυασμό με τα μηχανή-

ματα υψηλής πίεσης της Kärcher και το ακροφύσιο της Kärcher.

Πεδία εφαρμογής

■ Αυτοκίνητα
■ Μηχανές
■ Κινητά σπίτια

■ Μπέκ αφρού

VE* Κωδικός

1 l 6 6.295-743.0

*VE: μονάδα συσκευασίας



Πληροφορίες για το προϊόν RM 615

Εφαρμογή:

Με ακροφύσιο αφρού

■ Γεμίστε το δοχείο αφρού με καθαριστικό Ultra Foam ή συνδέστε στο 
Connect ’n’ Clean. Προσαρμόστε τη δοσολογία στο minimum ή στο 
maximum ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης. Αφήστε το να δράσει για 
σύντομο χρονικό διάστημα, καθαρίστε με μία βούρτσα και στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με υψηλή πίεση.

■ Μην αφήσετε να στεγνώσει

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■ Κίνδυνος
■ H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
■ H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
■ P102 Μακριά από παιδιά.
■ P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
■ P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύ-

νετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

■ P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ DΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
■ P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/

Επισκεφθείτε γιατρό.
■ P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ DΕΡΜΑ: Πλύντε με 

άφθονο νερό και σαπούνι.
■ P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Οικολογικά χαρακτηριστικά:
Φιάλη και ετικέτα 100% ανακυκλώσιμες

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες
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