Vademecum – środki czyszczące Kärcher
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1. Podstawy
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Podstawy

1.1 1.1. Podstawy chemiczne
1.1.1 Koło Sinner’a
Według Sinner’a istnieją 4 czynniki wpływające na rezultaty
czyszczenia:

■
■
■
■

6

Działanie chemiczne
Temperatura
Czas reakcji
Działanie mechaniczne

Działanie chemiczne
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Czas reakcji

Działanie mechaniczne
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1.1.2 Zasady czyszczenia
Ogólną zasadą jest, że „podobne rozpuszcza się w podobnym”.
Przykład:
Mydła (produkowane z tłuszczów) rozpuszczają tłuste zabrudzenia,
trzeba jednak pamiętać, że będą się one tak samo zachowywać w
stosunku do powierzchni w skład której wchodzą tłuszcze lub oleje
np. linoleum.
Woda jako partner w procesie czyszczenia

■ Woda jest najważniejszym rozpuszczalnikiem o wysokim napięciu
powierzchniowym

■ Ze względu na wysokie napięcie powierzchniowe kropla wody

przyjmuje kształt kulisty, dlatego też jej dostęp pod przylegające
do powierzchni cząstki brudu jest utrudniony

■ napięcie powierzchniowe zostanie znacznie zredukowane
poprzez dodanie tensydów (substancji powierzchniowo czynnych)

wysokie		

niższe

niskie

Napięcie powierzchniowe

■ Woda jest doskonałym nośnikiem dla środków czyszczących
i pielęgnacyjnych

■ Transportuje składniki do wyznaczonego miejsca
■ Zwilża, rozpuszcza i usuwa brud - powierzchnia zostaje
oczyszczona

■ Woda jest idealnym nośnikiem temperatury - ogrzewa ewentualnie
chłodzi czyszczony obiekt

■ Transportuje energię mechaniczną na czyszczoną powierzchnię, co
przyspiesza usuwanie brudu (np. urządzenia wysokociśnieniowe)
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1.1.3 Dlaczego produkty firmy Kärcher?

■	Komponenty środków czyszczących produkowanych przez firmę
Kärcher dobierane są tak, aby były one bezwzględne dla brudu
i jednocześnie bezpieczne dla maszyn

■ Zawierają inhibitory korozji co pozwala na stosowanie
agresywnych środków bez szkody dla urządzeń

■	Mogą być stosowane zarówno przy zastosowaniu urządzeń
jak i ręcznie

■	Spełniają wymogi przepisów o ochronie środowiska
■	Dzięki obecności na rynku środków chemicznych Kärcher
oferuje klientom kompletne rozwiązania:
- porady ekspertów
- serwis
- urządzenia
- akcesoria i środki czyszczące
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1.2	Składniki środków czyszczących
1.2.1 Alkalia/ Zasady
Roztwory alkaliczne zwane popularnie zasadami - na skali pH przyjmują wartości od 7 do 14.
Związki te są odpowiedzialne za usuwanie olejów, tłuszczów, lakierów, farb, wosków, sadzy oraz zabrudzeń zawierających białka (np.
plamy krwi).
Ważne zasady

Przeznaczenie za- Usuwane
sadowych środków zabrudzenia
czyszczących

Powierzchnie
wrażliwe na
zasady (pH > 10)

■ wodorotlenek
sodu
■ wodorotlenek
potasu
■ węglan sodu
■ węglan potasu
■ wodorotlenek
amonowy
■ aminy
organiczne
■ fosforany
■ krzemiany

■ czyszczenie
zasadnicze
■ dezynfekcja
■ czyszczenie rur
■ czyszczenie
elewacji
kamiennych
■ usuwanie tłuszczu
■ czyszczenie
sanitariatów
(środki zawierające chlor)

■ powłoki pielęgnacyjne
■ włókna proteinowe (wełna)
■ powierzchnie
lakierowane
■ linoleum
■ polerowany
wapień
■ powierzchnie
kauczukowe
■ eloxal- powłoka
antykorozyjna
powstała przy
zastosowaniu
metody utleniania anodowego
■ powierzchnie
galwanizowane
■ aluminium

■
■
■
■
■
■

olej
tłuszcz
wosk
lakier/farba
sadza
plamy zawierające białko (np.
białko występujące w krwi)

Skala pH
pH
0
1
kwaśny

2

3

4

mocny

5

6

7

8

neutralny
słaby

9

10

11
mocny

12

13

14

zasadowy
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Zasadowe środki czyszczące firmy Kärcher - przykłady
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Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

Aktywny środek
czyszczący
RM 31 ASF

Środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa silne
zabrudzenia jak
olej, smar, smoła,
sadza i żywica
dymowa

Branża przemysłowa i warsztaty,
przemysł spożywczy

Głównie do stosowania w wysokociśnienio-wych
urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem i
spryskiwaczach

Aktywny środek
myjący RM 81 ASF

Usuwa mocne
zabrudzenia olejowe tłuszczowe i
mineralne

Do mycia pojazdów Głównie do stoi silników
sowania w wysokociśnienio-wych
urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem
wody

Środek do czyszczenia podłóg
RM 69 ASF

Usuwa silne zabrudzenia z oleju,
smaru, sadzy i
zabrudzenia mineralne

Podłogi twarde i
posadzki przemysłowe

Do stosowania z
szorowarkami lub
do czyszczenia
ręcznego

Środek do usuwania powłok RM 752

Usuwa warstwy
nabłyszczające,
woski oraz powłoki
polimerowe . Stosowany również do
finalnego doczyszczania nowych
budynków

Powierzchnie
twarde

Do stosowania z
szorowarkami lub
do czyszczenia
ręcznego

Środek na bazie
naturalnego mydła
RM 746

Tworzy antypoślizgowy, odporny na
ponowne osadzanie się brudu film
ochronny

Powierzchnie
twarde

Do stosowania z
szorowarkami lub
do czyszczenia
ręcznego

Środek czyszczący
do dywanów i tapicerki RM 760

Czyszczenie zasadnicze

Dywany, tapicerka

Do stosowania z
urządzeniami
spryskującoodsysającymi

Podstawy

1.2.2 Kwasy

Kwaśne środki czyszczące usuwają zabrudzenia mineralne np. kamień, rdzę i wykwity. Częściowo posiadają właściwości dezynfekcyjne
- na skali pH przyjmują wartości od 0 do 7.

Ważne kwasy

Kwaśne
Zastosowanie
środki czyszczące
(pH<4)

Powierzchnie
wrażliwe na
kwasy (pH< 4)

■ kwas cytrynowy
■ kwas amidosulfonowy
■ kwas fosforowy
■ kwas fluorowodorowy
■ kwas octowy
■ kwas solny
■ kwas mrówkowy
■ kwas szczawiowy

■	usuwanie kamienia z sanitariatów
■ czyszczenie
toalet
■ usuwanie kamienia wapiennego
■	usuwanie filmu
cementowego
■	czyszczenie elewacji i kamienia
środkami zawierającymi kwasy

■ wapniowce
(marmur, wapień
jurajski)
■	metale nieszlachetne
■	powierzchnie
anodyzowane
■ kolorowe tworzywa sztuczne
■ włókna celulozowe
■ fugi cementowe
■ szkło (kwas
fluorowodorowy
■ emalie

■ kamień
wapienny
■ osady z uryny
■ rdza
■ film cementowy
■ wykwity

Kwaśne środki czyszczące firmy Kärcher - przykłady
Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

Aktywny środek
czyszczący–
koncentrat
RM 25 ASF

Środek do czyszczenia zasadniczego. Usuwa osady i
złogi wapnia, rdzy,
kamienia piwnego i
mlecznego, tłuszcz
oraz białko

Sanitariaty, wnętrza
różnego rodzaju
zbiorników stosowanych w
przemyśle
spożywczym

Do stosowania w
wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących i
spryskiwaczach

Środek do sanitariatów RM 736

Usuwa osad
wapienny, rdzę,
tłuszcz, białko

Sanitariaty,
pomieszczenia
wilgotne

Ręcznie. Uwaga!
Nie nadaje się do
emalii i powierzchni
anodyzowanych

Intensywny środek
do czyszczenia kół
RM 800 ASF

Usuwa pył hamulMyjnie samochocowy, pył ze ściera- dowe
nych opon, zimowe
osady z soli

Głównie do wstępnego spryskiwania
ręcznego
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1.2.3 Rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki to ciecze, które rozpuszczają aktywne składniki nie
zmieniając ich składu chemicznego. Rozróżniamy rozpuszczalniki
rozpuszczalne w wodzie (woda i alkohol) i nierozpuszczalne w wodzie (np: benzyna, terpentyna, chlorowane węglowodory). Większość
rozpuszczalników ulatnia się po procesie. Usuwają przede wszystkim
mocno przylegające do powierzchni zabrudzenia jak olej, tłuszcz,
wosk, smoła, stare powłoki pielęgnacyjne, farbę, lakier, gumę.
Ważne rozpuszczalniki organiczne

Środki czyszczące zawierające
rozpuszczalniki

Zastosowanie

Powierzchnie
wrażliwe

■
■
■
■
■
■
■

■ środki czyszczące na bazie
alkoholu
■ środki do czyszczenia zasadniczego
■ środki do usuwania graffiti
■ rozpuszczalniki
do lakierów
■ środki czyszczące na bazie
rozpuszczalnika
■ środki do czyszczenia zasadniczego parkietów

■
■
■
■
■
■

■ asfalt
(na alkohol)
■ guma
■ pcv
■ powierzchnie
lakierowane
■ wiele
powierzchni
plastikowych

alkohol
aceton
eter glikolowy
benzyna
toluen
ksylen
chlorowane
węglowodory
(np. trichloretylen)

olej/tłuszcz
wosk
lakier
smoła
kleje
żywice

Środki czyszczące firmy Kärcher zawierające rozpuszczalniki
- przykłady
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Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 769 Uniwersalny odplamiacz

Usuwa wszelkiego
rodzaju plamy

Dywany i tapicerka

Ręcznie

RM 776 Środek do
usuwania śladów
opon

Podłogi przemysłoSpecjalny środek
we np. w magazydo usuwania śladów otarć po gumie nach
i śladów pozostawionych przez
wózki widłowe.
Skutecznie usuwa
również zabrudzenia olejowe, sadzę
oraz powłoki polimerowe i woskowe

Ręcznie jako środek do spryskiwania wstępnego

RM 36 Środek
usuwający wosk

Delikatnie usuwa z Pojazdy, silniki,
lakierowanych po- części maszyn
wierzchni woskowe
warstwy ochronne i
pozostałości smaru

W urządzeniach
wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody

Podstawy

1.2.4 Tensydy

Tensydy są to związki powierzchniowo czynne. Ich cząsteczki są zbudowane z części hydrofilowej (rozpuszczalnej w wodzie) i hydrofobowej (nierozpuszczalnej w wodzie) . Część hydrofilowa wnika do wody,
natomiast część hydrofobowa do brudu. Dzięki temu tensydy obniżają
napięcie powierzchniowe wody i umożliwiają zmieszanie wody z
brudem. Bez takiego zmieszania brud nie mógłby być usunięty z powierzchni. Tensydy są obecne w większości środków czyszczących,
typowym przykładem są mydła powstające w procesie długotrwałego
gotowania tłuszczów i olejów z roztworami stężonych zasad.

UWAGA!
■ Środki chemiczne zawierające tensydy wspomagają powstawanie
zabrudzeń na powierzchniach tekstylnych.
■ Tensydy są niebezpieczne dla środowiska. Wymagają odprowadzenia do oczyszczalni ścieków i poddaniu biodegradacji.
■ Tensydy są pianotwórcze.

Środki czyszczące firmy Kärcher zawierające tensydy
- przykłady
Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 760 Środek
do czyszczenia
zasadniczego wykładzin tekstylnych
i tapicerki

Czyszczenie
zasadnicze

Wykładziny tekstylne i tapicerka

Do urządzeń
spryskującoodsysających (odkurzacze piorące)

RM 81 ASF
Aktywny środek
czyszczący

Olej, tłuszcz
i zabrudzenie
mineralne

Mycie samochodów Stosowany głównie
i silników
w wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem
wody

RM 55 ASF
Mocne zabrudzenia Elewacje
Uniwersalny środek tłuszczami, olejami
czyszczący
oraz zabrudzenia
emisyjne

Stosowany głównie
w wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących bez
podgrzewania
wody
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1.2.5 Środki zmiękczające i kompleksujące
Woda w zależności od jej twardości zawiera różne jony, które mogą
wchodzić w niepożądane reakcje ze środkami chemicznymi. Rolą
środków zmiękczających i kompleksujących jest zapobieganie temu
zjawisku i tym samym podnoszenie efektywności czyszczenia. Ponadto zabezpieczają wysokociśnieniowe urządzenia z podgrzewaniem
wody przed osadzaniem się kamienia wapiennego.
Przykłady środków zmiękczających:
■
■
■
■
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NTA - nitrylotrioctan sodu
EDTA - kwas wersenowy
Cytryniany
Zeolity
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1.3 Pojęcia z zakresu czyszczenia
1.3.1 Czyszczenie zachowawcze
Regularnie powtarzane prace w krótkich interwałach czasowych.
Przykłady:
odkurzanie, odkurzanie szczotkowe, ścieranie kurzu, mopowanie na
sucho, zamiatanie, czyszczenie sanitariatów, usuwanie śmieci, szorowanie ( BR/BD- w jednym przejściu roboczym).
1.3.2 Czyszczenie pośrednie
Intensywne czyszczenie mające na celu zapewnienie czystości
optycznej i wydłużenie okresu pomiędzy operacjami czyszczenia
zasadniczego.
Przykłady:
Polerowanie ze spryskiwaniem, renowacja powłok ochronnych, czyszczenie dywanów na sucho, czyszczenie padem z mikrofibry, czyszczenie parą, suchą pianą, szamponowanie na sucho.
1.3.3 Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie powłok
Czyszczenie intensywne, stosowane w długich odstępach czasowych.
Ma na celu usunięcie starych powłok ochronnych oraz bardzo mocno
przylegającego brudu. W rezultacie powierzchnia powinna pozostać
bez plam i smug.
Przykład usuwania powłok:
Szorowanie w dwóch przejściach roboczych (BD/BR), szamponowanie, spryskiwanie z odsysaniem, odplamianie.
1.3.4 Powłoki/ pielęgnacja
Powłoki ochronne kładziemy w celu zabezpieczenia powierzchni i jej
łatwiejszej codziennej pielęgnacji.
Przykłady:
Powłoki polimerowe, środki pielęgnacyjne, gorący wosk na nielakierowane podłogi drewniane, polerownie ze spryskiwaniem, czyszczenie
mopem.
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1.4 Metody czyszczenia
1.4.1 Podłogi twarde
Zamiatanie/ zamiatanie z odsysaniem
Usuwanie drobnego lub gruboziarnistego nie przylegającego do powierzchni brudu przy zastosowaniu urządzeń szczotkowych (miotły,
szczotki, walce szczotkowe).
Mopowanie na sucho z wykorzystaniem mikrofibry / włókien
aktywnych
Wycieranie na wilgotno
Usuwanie przylegającego lub luźnego brudu za pomocą wilgotnej
ścierki lub powłoczki.
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Wycieranie na mokro
Usuwanie znacznych, mokrych zanieczyszczeń (brud uliczny) i mocno
przytwierdzonych do podłoża zabrudzeń (plam po napojach,
posiłkach).
Metoda stosowana także do dezynfekcji podłóg i nakładania powłok
pielęgnacyjnych.
Szorowanie
Usuwanie mocno przylegającego, starego brudu, powłok ochronnych
za pomocą ręcznych lub mechanicznych szorowarek wyposażonych
w szczotki lub pady np.:
■
■
■

ręczne szorowanie na mokro
mechaniczne szorowanie na mokro przy użyciu szorowarek
z odsysaniem
mechaniczne szorowanie z odsysaniem
(czyszczenie automatyczne)

Polerowanie ze spryskiwaniem
Usuwanie uciążliwych plam, uzupełnianie powłok ochronnych, odświeżanie połysku powierzchni. Czyszczenie i pielęgnacja za pomocą polerki jednotarczowej wyposażonej w szczotki lub pady. Środki
czyszczące nakłada się ręcznie, za pomocą spryskiwacza lub dozownika zainstalowanego bezpośrednio na urządzeniu.
Polerowanie
Polerowanie ma na celu wygładzenie powierzchni i usunięcie śladów
po zarysowaniach. Do polerowania stosuje się polerki jednotarczowe,
ultraszybkie polerki jednotarczowe oraz szorowarki ze szczotkami
walcowymi miękkimi.
Nakładanie powłok
Nakładanie warstw ochronnych na powierzchnie.
Pielęgnacja warstw ochronnych (uzupełnianie powłok)
Pielęgnacja zużytych powłok w celu polepszenia ich właściwości
ochronnych oraz poprawy wyglądu. Uzupełnianie powłok znajduje zastosowanie np. w miejscach o większym natężeniu ruchu w stosunku
do reszty powierzchni (ciągi komunikacyjne).
Krystalizacja
Tworzenie bardzo wytrzymałej warstwy ochronnej na powierzchniach
twardych zbudowanych z kamieni naturalnych lub sztucznych zawierających w swoim składzie wapienie (marmur, gnejs, trawertyn,
aglomarmur, lastrico). Krystalizację można przeprowadzić polerką
jednotarczową lub urządzeniem ze szczotkami walcowymi z zastosowaniem kwaśnego środka do krystalizacji. Podczas procesu zachodzi
reakcja chemiczna, w wyniku której powierzchnia nabiera wysokiego
połysku, staje się twardsza i bardziej odporna na ścieranie.
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1.4.2 Dywany/ wykładziny dywanowe
Odkurzanie
Usuwanie luźno przylegającego brudu. Odkurzanie można stosować
na wszelkiego rodzaju powierzchniach, rezultaty są jednak ograniczone.
Odkurzanie szczotkowe
Mechaniczne szczotkowanie i odkurzanie na sucho brudu luźno
przylegającego do powierzchni. Zaletą odkurzaczy szczotkowych jest
możliwość podniesienia runa co pozwala na usunięcie brudu
znajdującego się w strukturze wykładziny.
Szamponowanie
Dogłębna metoda czyszczenia z zastosowaniem wysokopieniących
środków chemicznych, które po wyschnięciu ulegają krystalizacji wiążąc brud. Związany brud następnie usuwamy za pomocą odkurzacza.
Do szamponowania wykorzystuje się polerki jednotarczowe
wyposażone w odpowiednią szczotkę.
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Spryskiwanie z odsysaniem
Efektywnie usuwa przylegający brud. Czyszczona powierzchnia
spryskiwana jest roztworem środka czyszczącego pod ciśnieniem,
a następnie roztwór jest odsysany wraz z brudem.
Czyszczenie w jednym przejściu roboczym
Przy systematycznej pielęgnacji wykładzin zanieczyszczenia przylegają słabiej do powierzchni i wystarczające jest czyszczenie w
jednym przejściu roboczym. Aplikacja środka czyszczącego oraz jego
odsysanie następują jedno po drugim bez odstępu czasowego.
→ oszczędność czasu
Czyszczenie w dwóch przejściach roboczych
Przy mocno zabrudzonej powierzchni brud najpierw musi być
rozpuszczony
Krok pierwszy:
Spryskiwanie

Czas działania:
środka

Krok drugi:
odsysanie;
płukanie
– jeśli konieczne

→ bardziej dokładne ale również bardziej pracochłonne

Czyszczenie padem z mikrofibry
Usuwanie przylegającego do wykładziny brudu polerką jednotarczową
(pad z włókna aktywnego lub mikrofibry).
Czyszczenie na sucho
Usuwanie przylegającego do wykładziny brudu.
Wykładzinę posypuje się proszkiem, który następnie poddany jest
szczotkowaniu i po wyschnięciu dokładnemu odessaniu.
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Usuwanie plam
Plamy najskuteczniej usuwa się poprzez zastosowanie padów
z mikrofibry.
Zamiatanie z odsysaniem
Coraz więcej dużych powierzchni (np. wykładziny na lotniskach) są
zamiatane dużymi zamiatarkami z funkcją odsysania. (czyszczenie
zachowawcze).
Impregnacja
Usuwanie roztoczy
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1.5 Dlaczego środki czyszczące firmy Kärcher?
1.5.1 ASF = szybka separacja frakcji olejowej w separatorze olejowym		
			
Większość produktów ma zdolność do separacji oleju i tłuszczów
e
an podczas czyszczenia.

tow
opaten

+

+

Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 25 ASF
Aktywny środek
czyszczący koncentrat

Środek do czyszczenia zasadniczego.
Usuwa osady wapnia, rdzy, kamienia
piwnego i mlecznego
oraz tłuszczu i białka

Sanitariaty,
wnętrza różnego
rodzaju zbiorników stosowanych
w przemyśle
spożywczym

Stosowany głównie w wysokociśnieniowych
urządzeniach i
do wstępnego
spryskiwania

RM 31 ASF
Usuwa mocne
Aktywny środek zabrudzenia olejowe
czyszczący
tłuszczowe
i mineralne

Branża przemysłowa i warsztaty,
przemysł
spożywczy

Stosowany głównie w wysokociśnieniowych
urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem
wody i do wstępnego spryskiwania

RM 81 ASF
Usuwa mocne zaAktywny środek brudzenia olejowe,
czyszczący
tłuszczowe
i mineralne

Do mycia pojazdów i silników

Stosowany głównie w wysokociśnieniowych
urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem
wody

Kärcher Plus: Znak ten podkreśla szczególne cechy produktów firmy
Kärcher!
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1.5.2 Tabletki

wane
o
t
n
e
t
opa

+

■
■
■
■

Łatwa obsługa
Precyzyjne ustalenie proporcji
Tabletki same rozpuszczają się w wodzie
Brak odpadów opakowaniowych - folia rozpuszczalna w wodzie

Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 760 Press &
Ex Tabs

Czyszczenie
zasadnicze

Dywany, wykładzi- W urządzeniach
ny, tapicerka
spryskująco-odsysających

Clean Tabs

Rozpuszczają
Środek
zabrudzenia olejo- uniwersalny
we, mineralne
i tłuszcze

Do ręcznego
stosowania lub
w urządzeniach
wysokociśnieniowych

1.5.3 Substancje antykorozyjne (do czyszczenia w pomieszczeniach sanitarnych)

+
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Bezpieczne dla metali kolorowych, mosiądzu, miedzi, brązu.
Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 736 Środek
do czyszczenia
zasadniczego w
pomieszczeniach
sanitarnych

Usuwa osad
wapienny, rdze,
tłuszcze i zanieczyszczenia
białkowe

Pomieszczenia
sanitarne

Do ręcznego
stosowania
UWAGA:
Nie stosować
do powierzchni
emaliowanych i
anodyzowanych

RM 738 Środek
do czyszczenia w
pomieszczeniach
sanitarnych

Usuwa osad
wapienny i resztki
mydła

Płytki ceramiczne, lustra,
powierzchnie
plastikowe

Do ręcznego
stosowania

Podstawy

1.5.4 Stabilność temperaturowa
Środki czyszczące firmy Kärcher można stosować w wysokociśnieniowych urządzeniach z podgrzewaniem wody gdyż zachowują one
swoje właściwości do temperatury 130oC!
Produkt

Efekt

Zastosowanie

Metoda
czyszczenia

RM 31 ASF
Aktywny Środek
czyszczący

Środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa
silne zabrudzenia
jak olej, smar,
smoła, sadza i
żywica dymowa

Branża
przemysłowa
i warsztaty

Do stosowania w
wysokociśnieniowych
urządzeniach czyszczących z podgrzewaniem wody i do spryskiwania wstępnego

RM 803 ASF
Środek do mycia
wstępnego

Przyspiesza
zmiękczanie i
usuwanie osadów olejowych i
tłuszczów oraz
pozostałości po
insektach

Czyszczenie
pojazdów

Do stosowania w
wysokociśnieniowych
urządzeniach czyszczących z podgrzewaniem wody, myjniach
samoobsługowych, do
spryskiwania wstępnego lub w myjniach
szczotkowych

RM 806 ASF
Środek do mycia
wysokociśnieniowego

Usuwa najbarCzyszczenie
dziej uciążliwe
pojazdów
zanieczyszczenia
drogowe takie jak
kurz, oleje, smary,
insekty, żywice
drzewne i błoto

Głównie do stosowania w wysokociśnienio-wych urządzeniach
czyszczących z
podgrzewaniem wody
i myjniach samoobsługowych

RM 81 ASF
Aktywny środek
czyszczący

Usuwa mocne
zabrudzenia olejowe tłuszczowe i
mineralne

Mycie pojaz- Głównie do stosowadów i silników nia w wysokociśnienio-wych urządzeniach
czyszczących z podgrzewaniem wody

1.5.5 Bezpieczne dla maszyn
Środki czyszczące firmy Kärcher zostały opracowane, przetestowane
i dopuszczone z myślą o ich zastosowaniu w urządzeniach czyszczących. I tak środki czyszczące do powierzchni twardych są niskopieniące, dlatego też można je bez problemu stosować w szorowarkach.
Produkty do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem zostały tak opracowane, aby w ekstremalnych warunkach ciśnieniowych i temperaturowych mogły w sposób optymalny wykazać swoje działanie.
1.5.6 Kompletne rozwiązanie
Środki czyszczące firmy Kärcher są częścią systemu czyszczenia, który wraz z urządzeniami i wyposażeniem oferuje optymalne,
oszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania.
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1.5.7 Usuwanie roztoczy
Usuwanie roztoczy np. w pokojach hotelowych

+

Efekt antyalergiczny:
Powierzchnie wolne od roztoczy po jednorazowym zastosowaniu
przez 6-9 miesięcy
Metoda:
1. krok:
2. krok:
		
3. krok:
4. krok:

Odkurzanie
Czyszczenie metodą ekstrakcyjną w jednym przejściu
roboczym z zastosowaniem RM 772
Suszenie
Odkurzenie roztoczy oraz ich odchodów

Produkt:
Metoda:

RM 772 - środek antyalergiczny
Do stosowania w urządzeniach spryskująco-odsysających

Bezpieczne dla niemowląt, dzieci i zwierząt!!!
1.5.8 Podsumowanie: Dlaczego środki czyszczące firmy Kärcher?
■
■
■
■
■
■
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Certyfikat ASF
Zawierają składniki antykorozyjne
Wykazują stabilność temperaturową
Są bezpieczne dla maszyn
Spełniają wymogi związane z ochroną środowiska
Są składnikiem kompletnych rozwiązań firmy Kärcher:
- konsultacje ekspertów
- serwis
- urządzenia
- wyposażenie i środki czyszczące

Podstawy

1.6 Najpopularniejsze produkty firmy Kärcher
1.6.1 Produkty do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących

Mycie pojazdów

RM 81 ASF
Zasadowy aktywny środek czyszczący
Silnie pieniący się środek do czyszczenia pojazdów, plandek
i silników.
Właściwości
■ Rozpuszcza oleje, tłuszcze i zabrudzenia mineralne
■ Jest aktywny we wszystkich zakresach temperatur
■ Nie narusza lakieru
■ Szybkie oddzielanie frakcji olejowej od wody w separatorze
(patent firmy Kärcher)
■ Wartość pH: 12,5 w koncentracie

Zakres zastosowania

Grupy docelowe

■ Mycie pojazdów z zewnątrz
■ Mycie silników
■ Mycie urządzeń

■
■
■
■

Zastosowanie

Roztwór
wyjściowy

Dozowanie

Wstępne
spryskiwanie

1+19 do 1+3

nierozcieńczony na zimno

HD/HDS

1+3

1-5%

Warsztaty samochodowe
Transport/spedycja
Salony samochodowe
Przemysł

Temperatura

do 100oC
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Zastosowanie w przemyśle

RM 31 ASF
Zasadowy aktywny środek czyszczący
Mocno zasadowy koncentrat do mocno przylegających zabrudzeń
z oleju, tłuszczu, sadzy.
Właściwości
■ Skutecznie usuwa olej/tłuszcz, smołę, sadzę i żywicę dymową
■ Szybkie oddzielanie frakcji olejowej od wody w separatorze
(patent firmy Kärcher)
■ Wartość pH: 13,5 w koncentracie
■ Doskonałe właściwości nawilżające, co zapewnia dobrą
rozpuszczalność brudu
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Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Mycie silników
■ Odtłuszczanie części
w warsztatach i przemyśle
■ Mycie części

■
■
■
■

Zastosowanie

Roztwór
wyjściowy

Stężenie

Wstępne
spryskiwanie

1+3

nierozcieńczony na zimno

HD/HDS

1+3

1,5%

maks. 60°C

HD/HDS

1+3

4-10%

maks. 140°C

Przemysł
Rolnictwo
Transport/spedycja
Przemysł spożywczy

Temperatura

Podstawy

RM 110 ASF
Środek zmiękczający
Stosowany w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących jako
ochrona przed osadzaniem się wapnia (na wężownicy) z formułą
antykorozyjną.
Właściwości
■ Sprawdzona ochrona dla wysokociśnieniowych
urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody
■ Wartość pH: 7 w koncentracie
■ Przedłuża żywotność urządzeń
■ Nie zawiera fosforanów
Zastosowanie
■ Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące
z podgrzewaniem wody
■ Systemy obiegu wody podgrzewanej

Zastosowanie

Roztwór
wyjściowy

Stężenie

Temperatura

Urządzenia
wysokociśnieniowe

nierozcieńczony 6ml/°dH i m3
wody

60-140°C

System
obiegu wody

nierozcieńczony 6ml/°dH i m3
wody

60-140°C
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RM 55 ASF
Środek uniwersalny
Uniwersalny środek do stosowania ręcznego i w urządzeniach
HD i HDS.
Właściwości
■ Rozpuszcza olej/tłuszcz oraz zanieczyszczenia
emisyjne
■ Nie niszczy czyszczonej powierzchni
■ Wartość pH: 10 w koncentracie
■ Szybkie oddzielnie frakcji olejowej od wody w separatorze
(patent firmy Kärcher)

Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Zewnętrzne mycie
samochodów o lakierze
o wysokiej wrażliwości
■ Czyszczenie elewacji
■ Mycie wrażliwych
na działanie środków
chemicznych części

■ Salony samochodowe
■ Firmy zajmujące się myciem
elewacji

Zastosowanie

Roztwór
wyjściowy

Stężenie

Ręczne

1+49

nierozcieńczony na zimno

Spryskiwacz

1+9

nierozcieńczony maks. 60oC

HD
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0,5-8%

Temperatura

maks. 80°C
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Zastosowanie w przemyśle

RM 25 ASF
Aktywny środek czyszczący, kwaśny
Kwaśny środek czyszczący do stosowania w urządzeniach HD/HDS.
Właściwości
■ Szybkie oddzielanie frakcji olejowej od wody w separatorze
(patent firmy Kärcher)
■ Skutecznie rozpuszcza osady z wapnia, rdzy, kamień piwny,
kamień mleczny, tłuszcz i białko
■ Wartość pH: <1 w koncentracie

Zastosowanie

Grupy docelowe

■
■
■
■
■

■ Hotele
■ Pomieszczenia, w których
przechowywane i przetwarzane są artykuły spożywcze
■ Pływalnie

Pomieszczenia sanitarne
Toalety
Armatury
Beczki
Pojemniki, zbiorniki

Zastosowanie

Roztwór
wyjściowy

Stężenie

Temperatura

Wstępne
spryskiwanie

1+3

nierozcieńczony na zimno

HD/HDS

1+3

0,5-4%

80°C

HD/HDS

1+3

4-10%

na zimno
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Czyszczenie zasadnicze

1.6.2 Środki do czyszczenia podłóg (program podstawowy)
RM 69 ASF
Środek do zasadniczego czyszczenia podłóg
Do różnego rodzaju powierzchni twardych, także podłóg przemysłowych, z PVC, PU, żywicy epoksydowej, granitu kwarcytu, piaskowca,
łupka, aglomarmuru, lastriko, terakoty, betonu płukanego, marmuru,
trawertynu.
Właściwości
■ Rozpuszcza mocne zabrudzenia z oleju / tłuszczu / sadzy
i zabrudzenia mineralne
■ Szybkie oddzielanie frakcji oleju od wody w separatorze
(patent firmy Kärcher)
■ Wartość pH: 12 w koncentracie
Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Podłogi przemysłowe
■ Wszelkiego rodzaju
powierzchnie twarde

■
■
■
■

Przemysł
Warsztaty
Supermarkety
Salony samochodowe

Zastosowanie
Ręcznie lub w urządzeniach do czyszczenia podłóg
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Roztwór
w zbiorniku

Temperatura

Czyszczenie
zachowawcze

0,5-1%

do 60°C

Czyszczenie
zasadnicze

3-10%

do 60°C

Podstawy

Usuwanie powłok

RM 752
Środek do usuwania powłok
Środek mocno zasadowy do usuwania powłok, stosowany do następujących powierzchni: PVC, PU, żywica epoksydowa, granit, kwarcyt,
piaskowiec, łupek, aglomarmur, lastriko, terakota, beton płukany,
kamionka.
Właściwości
■ Stosowany także do sprzątaniu po zakończeniu robót budowlanych
■ Do stosowania ręcznego i maszynowego
■ Usuwa powłoki nabłyszczające, woskowe i polimerowe
■ Wartość pH: 13 w koncentracie
Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Wykładziny podłogowe z tworzywa ■ Centra handlowe
■ Do doczyszczania budynków po ■ Sklepy
pracach budowlanych
■ Do wszelkich powierzchni twardych odpornych na działanie
wody, wrażliwych na działanie
zasad

Stężenie

Temperatura

Czyszczenie
zachowawcze

0,5-1%

do 60°C

Czyszczenie
zasadnicze

10-50%

do 60°C
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Regeneracja

RM 740
Specjalna emulsja (metallic)
Bardzo wytrzymałe, nadające wysoki połysk powłoki
na powierzchniach twardych.
Właściwości
■ Wysokoskoncentrowane pokrywające metal powłoki
■ Odporne na działanie alkoholu i wody
■ Posiadają właściwości antypoślizgowe
■ Wartość pH: 9 w koncentracie

Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Wykładziny podłogowe
■ Centra handlowe
z PCV
■ Sklepy
■ Linoleum
■ Wszelkie powierzchnie twarde
odporne na działanie wody

Nakładanie powłoki
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Stężenie

Temperatura

w stanie
nierozcieńczonym

na zimno
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Czyszczenie zachowawcze

RM 780
Środek czyszczący EXTRA
Mocny środek czyszczący i pielęgnacyjny do czyszczenia zachowawczego wszelkich odpornych na działanie wody twardych i elastycznych podłóg i wykładzin. Odpowiedni także do stosowania w halach
sportowych.
Właściwości
■ Antypoślizgowe właściwości przydatne szczególnie dla podłóg w
halach sportowych – DIN V 18032-2:2001-04
■ Środek niskopieniący
■ Wysycha nie pozostawiając smug
■ Wartość pH: ok. 9 w koncentracie

Zastosowanie
■ Wykładziny z tworzywa
■ Linoleum
■ Parkiet lakierowany

Urządzenie

Stężenie

Temperatura

Czas działania

Mop

1-3%

zimny

brak

Automat
czyszczący

0,5-2%

zimny

brak
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Czyszczenie z zastosowaniem
metody spryskiwania

RM 748
Środek czyszcząco – regenerujący
Emulsja nanoszona na powierzchnię przez spryskiwanie służy
do czyszczenia, pielęgnacji i naprawy zniszczonych
powłok / powierzchni.
Właściwości
■ Czyści i pielęgnuje zniszczone powłoki / powierzchnie
na bazie wosku
■ Właściwości antypoślizgowe
■ Usuwa ślady obcasów
■ Wartość pH: 8,5 w koncentracie
Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Gumowe wykładziny
■ Centra handlowe
antypoślizgowe
■ Sklepy
■ Wykładziny z tworzywa
sztucznego
■ Linoleum
■ Wszelkie twarde powierzchnie
odporne na wodę

BR/BD/ Polerka
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Stężenie

Temperatura

w stanie
nierozcieńczonym

na zimno

Podstway

Czyszczenie wykładzin tekstylnych
/spryskiwanie z odsysaniem

RM 760
tabletki press & ex / proszek
Środek do czyszczenia wykładzin tekstylnych metodą
spryskiwania i odsysania.
Właściwości
■ Usuwa olej / tłuszcz i kurz
■ W wysokim stopniu delikatny dla materiału
■ W pełni skuteczny w zimnej wodzie
■ Nie zawiera środków wybielających
■ Wartość pH: 9 w 1% roztworze
Uwaga: nie stosować tego rodzaju czyszczenia przy dywanach
z klejami rozpuszczającymi się w wodzie!
Zastosowanie

Grupy docelowe

■ Czyszczenie dywanów
i wykładzin tekstylnych
■ Pielęgnacja samochodów

■ Czyszczenie w budynkach
■ Hotele
■ Restauracje

Odkurzacz
piorący

Roztwór

Stężenie

Temperatura

1+99 (1%)

Roztwór

do 60°C

Następnie spłukać dokładnie ciepłą wodą!
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1.6.3 Produkty do czyszczenia podłóg
RM 751
Środek do usuwania nalotu cementowego
Bardzo skuteczny, kwaśny środek do usuwania nalotu cementowego,
niskopieniący.
Właściwości
■ Skutecznie usuwa osady jak wapń, rdza, kamień piwny, kamień
mleczny i nalot cementowy
■ Niskopieniący
■ Zawiera formułę antykorozyjną
■ pH: <1 w koncentracie
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Zastosowanie

Grupy docelowe

■
■
■
■

■ Parkieciarze
■ Baseny
■ Firmy sprzątające budynki

Pomieszczenia sanitarne
Toalety
Płytki ceramiczne
Armatura

Stężenie

Temperatura

Czyszczenie
zachowawcze

1-2%

na zimno

Czyszczenie
zasadnicze

2-10%

na zimno

Usuwanie nalotu
cementowego

10-50%

na zimno

Podstawy

RM 749
Środek do krystalizacji
Nowy krystalizator do odnawiania posadzek z kamienia
zawierającego wapień.
Właściwości
■ Równomiernie wysoki połysk
■ Utwardzone a tym samym trwalsze powierzchnie
■ Ekonomiczne przez niskie zużycie środka i krótki czas
pracy, łatwiejsza i mniej wymagająca pielęgnacja
■ Krystalizowaną powierzchnię można natychmiast użytkować
■ Wartość pH: <1 w koncentracie
Zastosowanie
■
■
■
■

Grupy docelowe

Marmur
■ Centra handlowe
Lastriko
■ Hotele
Beton
Posadzki zawierające wapień

Stężenie użytkowe
■ w stanie nierozcieńczonym
■ ok. 10 ml/m2
■ odpowiednie do szorowarek i maszyn tarczowych
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Podstawy

RM 753
Środek do czyszczenia kamionki szlachetnej
Mocny środek do czyszczenia płytek z kamionki szlachetnej.
Właściwości
■ Rozpuszcza tłuszcze, oleje i zabrudzenia mineralne
■ Nadaje się również do czyszczenia ręcznego
■ Bardzo dobrze zwilża czyszczoną powierzchnię
■ Wartość pH: 10 w koncentracie

Grupy docelowe
■ Salony samochodowe
■ Centra handlowe
■ Sklepy
■ Duże kuchnie
■ Hotele
■ Placówki publiczne

Zastosowanie

Stężenie

Temperatura

Czyszczenie
zachowawcze
szorowarkami

1-3%

do 50oC

Czyszczenie zasadni- 3-10%
cze szorowarkami
Czyszczenie ręczne
mopem z
mikrowłókna 1)
1)
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do 50oC

3%

Czas działania środka musi wynosić 5 do 10 minut.

Podstawy

RM 776
Środek do usuwania śladów opon i obcasów
Stosowany w stanie nierozcieńczonym lub w automatach do czyszczenia podłóg. Daje doskonałe wyniki jako środek do wstępnego
spryskiwania przy usuwaniu śladów po oponach.
Właściwości
■ Usuwa ślady gumy i ślady pozostawiane przez wózki widłowe
■ Stosowany do czyszczenia po zakończeniu prac budowlanych
■ Do czyszczenia ręcznego
■ Wartość pH: 13 w koncentracie
Zastosowanie
■ Posadzki typu jastrych, beton licówkowy
■ Posadzki epoksydowe bez powłoki
■ Posadzki kamienne
■ Podłogi poliuretanowe

Zastosowanie

Stężenie

Temperatura

Czas działania

Usuwanie
śladów opon i
obcasów

nierozcieńczony na zimno

10 min

Czyszczenie
po pracach
budowlanych

nierozcieńczony na zimno

5-10 min

Usuwanie oleju nierozcieńczony na zimno
i sadzy

5-15 min
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Podstawy
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2. Rodzaje brudu
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Rodzaje brudu

2.1 Zanieczyszczenia zawierające tłuszcze – alkaliczne środki
chemiczne
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Tłuszcz
Lakier
Patelnie
Ruszt
Blachy piekarnicze
Wędzarnie
Podłogi przemysłowe
Podłogi warsztatowy
Pojazdy użytkowe
Usuwanie powłok pielęgnacyjnych

Rodzaje brudu

Zasadowe środki czyszczące

Rodzaje
zabrudzeń

Gdzie?

Produkt firmy
Kärcher

Sposób
czyszczenia

Olej, tłuszcz,
sadza, smoła,
żywica dymowa

Przemysł,
warsztaty

RM 31 ASF
aktywny środek
czyszczący

Stosowany głównie
w wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących i
spryskiwaczach

Olej, tłuszcz
i zabrudzenia
mineralne

Mycie pojazdów
i silników

RM 81 ASF
aktywny środek
czyszczący

Stosowany głównie
w wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących

Olej, tłuszcz,
sadza, smoła,
zabrudzenia
mineralne

Podłogi i posadzki
przemysłowe

RM 69 ASF środek
do czyszczenia zasadniczego podłóg

Stosowany ręcznie
lub w automatach
do czyszczenia
podłóg

Powłoki
nabłyszczające,
woskowe,
polimerowe

Powierzchnie twarde: biura, centra
handlowe, sklepy,
wykładziny z tworzywa sztucznego,
wszelkie odporne
na działanie wody
i zasad powierzchnie twarde,
czyszczenie po
zakończeniu prac
budowlanych

RM 752 środek do
usuwania powłok

Stosowany ręcznie
lub w automatach
do czyszczenia
podłóg
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2.2 Zanieczyszczenia mineralne – kwaśne środki czyszczące
■
■
■
■
■

Wapień
Rdza / powłoki oksydowane
Wykwity
Osady wapienne
Kamień uryny

Przede wszystkim w obiektach sanitarnych i w produkcji artykułów
spożywczych

Środki czyszczące firmy Kärcher (kwaśne)
Rodzaje
zabrudzeń

44

Gdzie?

Produkt firmy
Kärcher

Sposób
czyszczenia

Usuwa osady i
złogi wapnia, rdzy,
kamienia piwnego i
mlecznego, tłuszcz
oraz białko

Sanitariaty,
wnętrza różnego
rodzaju zbiorników
stosowanych w
przemyśle
spożywczym

Aktywny środek
czyszczący –
koncentrat
RM 25 ASF

Do stosowania w
wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących i
spryskiwaczach

Usuwa osad
wapienny, rdzę,
tłuszcz, białko

Sanitariaty,
pomieszczenia
wilgotne

Środek
do sanitariatów
RM 736

Ręcznie
Uwaga!
Nie nadaje się do
emalii
i powierzchni
anodyzowanych

Usuwa pył hamulcowy, pył ze
ścieranych opon,
zimowe osady
z soli

Myjnie
samochodowe

Intensywny środek
do czyszczenia kół
RM 800 ASF

Głównie do
wstępnego
spryskiwania
ręcznego

Rodzaje brudu

2.3 Zabrudzenia lekkie i umiarkowane – środki neutralne
■ Kurz / luźny brud
■ Ślady palców
■ Resztki jedzenia
Do wrażliwych odpornych na wodę powierzchni

Środki czyszczące firmy Kärcher (neutralne)

Rodzaje
zabrudzeń

Gdzie?

Produkt firmy
Kärcher

Sposób
czyszczenia

Usuwa lekkie zabrudzenia olejowe,
tłuszczowe
i białkowe

Branża spożywcza

RM 57 ASF środek
pianowy, neutralny

Przy użyciu
wysokociśnieniowego urządzenia
czyszczącego i
dyszy pianowej
oraz spryskiwacza
pianowego

bakterie, grzyby

Pomieszczenia
sanitarne, branża spożywcza,
gospodarstwa
rolne, przedszkola,
szkoły, solaria

RM 735 środek
dezynfekcyjny

Do ręcznego
stosowania lub
przy użyciu wysokociśnieniowego
urządzenia czyszczącego
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Notatki
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Czyszczone obiekty i powierzchnie

3.1 Podłogi
3.1.1 Powierzchnie twarde - kamienie naturalne

wrażliwe na działanie kwasów

Jurassic (niemiecki marmur)
Spotykany w barwach od żółtawej do szarej, często drobnoziarnisty.
Podłogi z tego kamienia są najczęściej polerowane, co wzmacnia ich
barwę i nadaje połysk.

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES niskopieniący środek do
mycia podłóg, nie pozostawia smug

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg –
usuwa mocne zabrudzenia

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA śodek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji, RM 775
proszek do krystalizacji

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjnoregenerujący

Uwaga:
Powierzchnie polerowane matowieją pod wpływem mocnych zasad
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Granit
Barwa biało-szara, często z odcieniem czerwonym lub zielonym
z czarnymi cętkami
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie nalotu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego, złogów wapiennych i rdzy

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg,
nie pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF Środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze

RM 752 usuwa powłoki polimerowe
i woskowe, nadaje się bardzo mocnych
zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

UWAGA
Powierzchnie granitowe polerowane ulegają zniszczeniu pod
wpływem kwasu fluorowodorowego
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Gnejs
Powierzchnia o chropowatej strukturze podobna do granitu
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji, RM 775
proszek do krystalizacji

Czyszczenie / pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjnoregenerujący

wrażliwe na działanie kwasów

Marmur
W czystej formie przyjmuje kolor biały, jego barwa zmienia się
w zależności od rodzaju metalu zawartego w solach lub tlenkach
wchodzących w skład kamienia.
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Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji, RM 775
proszek do krystalizacji

Czyszczone obiekty i powierzchnie

Kwarc
Kolor jasnoszary do żółtawego o powierzchni drobnoziarnistej, jedwabiście matowej

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie / pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

Piaskowiec
Jasnoszary do białego, gdy występuje spoiwo krzemionkowe
szare, żółte, oraz zielonawe, gdy występuje spoiwo wapienne

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

UWAGA:
W zależności od spoiwa łączącego skałę odporność na środki
czyszczące bardzo się różni
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Łupek
Wyróżniamy wiele rodzajów łupka np: gnejsowy, wapienny, mikowy
itd.
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie / pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

UWAGA!
Silnie kwaśne środki czyszczące mogą powodować pojawienie
się plamek na powierzchni

wrażliwe na działanie kwasów
Trawertyn
Skała wapienna w barwach od żółtawej do brązowej,
mocno porowata, bez skamielin
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Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji

Czyszczenie / pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

Czyszczone obiekty i powierzchnie

wrażliwe na działanie kwasów

Wapień płytowy
Barwa od żółtawo-białej do czerwonawo-żółtej

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji, RM 775
proszek do krystalizacji

Czyszczenie / pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

3.1.2 Powierzchnie twarde – kamienie sztuczne
Kamionka szlachetna
Płytki podłogowe wzgl. płytki gliniane
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 753 specjalny środek do czyszczenia płytek z kamionki szlachetnej

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie pielęgnacyjne

RM 776 środek do usuwania śladów
opon

UWAGA! Powierzchnie porowate, bardzo trudne do oczyszczenia
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wrażliwe na działanie kwasów

Aglomarmur
Konglomerat powstały w wyniku połączenia kawałków naturalnego
marmuru spoiwem cementowym lub poliestrowym
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji

Płyty betonowe
Pojęcie nadrzędne dla lastriko, betonu płukanego, aglomarmuru itd.
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Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy KRCHER

Usuwanie filmu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczone obiekty i powierzchnie

Terakota
		
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie nalotu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

wrażliwe na działanie kwasów

Lastrico
Mieszanina cementu i kolorowego grysu, dająca się polerować
i szlifować

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie nalotu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Krystalizacja

RM 749 płyn do krystalizacji

55

Czyszczone obiekty i powierzchnie

Beton płukany
wrażliwy na działanie kwasów
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Usuwanie nalotu cementowego

RM 751 kwaśny środek do usuwania
nalotu cementowego

Czyszczenie zasadnicze

RM 755 ES środek do mycia podłóg, nie
pozostawia smug, niskopieniący

Czyszczenie zasadnicze

RM 69 ASF środek do mycia podłóg
mocno zabrudzonych

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 usuwa powłoki polimerowe i woskowe, do bardzo mocnych zabrudzeń

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Uwaga!
Nie stosować kwaśnych środków czyszczących do czyszczenia
powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego zawierających
wapienie (marmur, marmur jurajski, piaskowiec, trawertyn itd.)
→ Powierzchnia zostanie uszkodzona i zmatowiona. Zachodzący
proces jest procesem nieodwracalnym, naprawa uszkodzeń jest
niemożliwa.
Nie stosować mocnych środków zasadowych (pH >12)
→ Powierzchnia zostanie zmatowiona
Do kamienia naturalnego i sztucznego nie stosować środków
pielęgnacyjnych zawierających rozpuszczalniki
→ ciemne plamy spowodowane nieregularną porowatością w
strukturze kamienia
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3.1.3 Podłogi drewniane
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zachowawcze

RM 746 środek do mopowania na bazie
naturalnego mydła

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie/ pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

3.1.4 Podłogi laminowane
Podłogi laminowane imitują podłogi drewniane
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zachowawcze

RM 780 EXTRA środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie/ pielęgnacja

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący
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3.1.5 Podłogi syntetyczne
PCV (polichlorek winylu)
Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 środek do usuwania powłok
woskowych i polimerowych

Nakładanie powłok

RM 740 emulsja specjalna, metalic

Nakładanie powłok

RM 781 specjalna powłoka
antypoślizgowa

Czyszczenie zachowawcze

EXTRA RM 780 środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie zachowawcze

RM 746 środek do mopowania na bazie
naturalnego mydła

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

PU ( poliuretan): Winyl
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Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 środek do usuwania powłok
woskowych i polimerowych

Nakładanie powłok

RM 740 emulsja specjalna, metalic

Nakładanie powłok

RM 781 specjalna powłoka
antypoślizgowa

Czyszczenie zachowawcze

EXTRA RM 780 środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie zachowawcze

RM 746 środek do mopowania na bazie
naturalnego mydła

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

Czyszczone obiekty i powierzchnie

Żywice epoksydowe

3.1.6 Linoleum

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 752 środek do usuwania powłok
woskowych i polimerowych

Nakładanie powłok

RM 740 emulsja specjalna, metalic

Nakładanie powłok

RM 781 specjalna powłoka
antypoślizgowa

Czyszczenie zachowawcze

EXTRA RM 780 środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie zachowawcze

RM 746 środek do mopowania na bazie
naturalnego mydła

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

Jest bardzo popularne jako wykładzina w halach sportowych (odporne na żarzące się niedopałki, benzynę, oleje). Wykonane jest z
naturalnych surowców (olej lniany, żywica, juta jako warstwa nośna).

Rodzaj czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze/ usuwanie
powłok

RM 754 Lino środek do usuwania
powłok

Nakładanie powłok

RM 740 emulsja specjalna, metalic

Nakładanie powłok

RM 781 specjalna powłoka
antypoślizgowa

Czyszczenie zachowawcze

EXTRA RM 780 środek do pielęgnacji
podłóg do zastosowania ręcznego

Czyszczenie zachowawcze

RM 746 środek do mopowania na bazie
naturalnego mydła

Czyszczenie ze spryskiwaniem

RM 748 środek pielęgnacyjno regenerujący

UWAGA:
Linoleum jest wrażliwe na zasadowe środki czyszczące

59

Czyszczone obiekty i powierzchnie

Identyfikacja wykładzin elastycznych
Test spinaczem miedzianym
Wykonujemy go za pomocą rozprostowanego miedzianego spinacza
biurowego rozgrzanego zapalniczką.

Test

Wykładzina PCV

Linoleum

Wykładzina
poliolefionowa

Wykładzina
gumowa

Dociskanie
gorącym drutem
miedzianym

Topi się na powierzchni. Powstała
dziura otoczona
jest kołnierzem prawie niewyczuwalnym pod palcami

Nie topi się na powierzchni, powstaje
dziura bez
wyraźnych brzegów

Topi się na powierzchni, powstaje
dziura otoczona
wałkiem, gorące
resztki ciągną się
jak nitka.

Wykładzina nie topi
się na powierzchni,
powstaje tylko mała
dziurka bez
wyraźnych brzegów

Zachowanie
Pali się dymiąc;
resztek w płomieniu krótkotrwałe zabarwienie płomienia
na zielono (tylko
w przypadku drutu
miedzianego)

Pali się żółtym
płomieniem dymiąc

Pali się migocącym
płomieniem dymiąc
minimalnie.

Dymiący płomień

Wydzielany zapach Ostry zapach, kwapodczas spalania
śne opary (powstaresztek
je chlorowodór)

Zapach palonego
drewna wzgl. oleju
lnianego

Zapach spalonego
wosku

Typowy zapach
palonej gumy wzgl.
kauczuku

Wykładzina PCV
Pali się dymiąc zielonkawym płomieniem,
wydziela ostry zapach

Wykładzina gumowa
Dymiacy płomień,
typowy zapach palonej
gumy
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Linoleum
Pali się dymiąc, wydziela zapach typowy
dla palonego drewna
wzgl. oleju lnianego

Wykładzina
poliolefionowa
Pali się migocącym
płomieniem, ma zapach
palonego wosku
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3.1.7 Wykładziny dywanowe
Konstrukcja wykładzin
Dywan, wykładzina dywanowa

Budowa runa

Welur

Pętelkowe

Rodzaj włókna

Filc

Naturalne

Podłoże (osnowa)

Syntetyczne

Bawełna

Wiskoza

Len

Poliamid

Trawa morska

Polipropylen

Jutowe

Gąbka

Lateksowe

Kokos
Jedwab

Podział włókien w zależności od ich pochodzenia
Włókna naturalne

Włókna
chemiczne

Roślinne

Zwierzęce

Mineralne

Półsyntetyczne

Syntetyczne

Celuloza jako
główny budulec

Proteiny jako
główny budulec

Minerały jako
główny budulec

Składnikiem
budulcowym są
połączone celuloza
i włókna białkowe

Głównym budulcem
są polimery

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Bawełna
Juta
Włókno pokrzywy
chińskiej
Kokos
Sizal
Len
Trawa morska

Wełna
Jedwab

Azbest
Włókno szklane
Włókna metaliczne

Wiskoza
Włókno octanowe
Włókno miedziowe

Poliamid
Poliester
Polipropylen
Poliakryl
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Wpływ parametrów procesu czyszczenia na różne rodzaje włókien
Parametr

Włókno
celulozowe

Włókno białkowe

Włókna
syntetyczne

Temperatura

temperatura wrzenia z wyjątkiem
włókien
octanowych

do 500C

do 600C

obróbka mechaniczna szczotkami

odporne

wełna bardzo
wrażliwa

odporne

kwasy (pH<3)

nietrwałe

wełna bardzo
odporna, jedwab
jeszcze odporny

odporne,poliamid
nietrwały

zasady i ługi
(pH >10)

odporne

nietrwałe

odporne

rozpuszczalniki
organiczne (aceton, trichloroetylen
tetrachloroetylen

odporne oprócz
odporne
włókna octanowego

odporne oprócz
PVC

Identyfikację włókna można przeprowadzić poprzez:
■ rozpoznanie wizualne
■ mikroskop:
włókna syntetyczne – gładkie
wełna
bawełna
■ barwienie
■ próbę spalania
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Identyfikacja włókna najczęściej odbywa się poprzez poddanie
go próbie spalania
Rodzaj włókna

Rezultat spalania

Zapach

Pozostałości

włókna naturalne
spala się bardzo
(len, trawa morska) szybko jasnym
ogniem

palonego papieru

popiół

włókna białkowe
(wełna, jedwab)

palonych włosów

grudki, które można
rozkruszyć palcami

przenikliwy,
słodkawy

twarde kuleczki bez
popiołu

spalają się powoli

włókna syntetyczne płomień zróżni(poliamid,
cowany, włókno
polipropylen)
cofa się od ognia i
raczej topi niż pali

Uwaga:
Wykładziny, których runo i osnowa zbudowane jest z włókien
naturalnych mogą się kurczyć (np. pod wpływem przemoczenia)
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Wykładziny filcowe igłowane
Filc igłowy powstaje przez mechaniczne utwardzenie runa przez
igłowanie. Filc igłowy w przeciwieństwie do runa igłowego nie jest
impregnowany.

Wykładziny pętelkowe
Produkowane w procesie tuftowania, tzn. przewlekania przędzy
przez igły.

Welur
Wykładzina powstała w procesie tuftowania z rozciętymi pętelkami.
Inne powierzchnie
■ Wełna
■ Len
■ Tapicerka
Duże znaczenie przy czyszczeniu wykładzin dywanowych ma
podłoże i rodzaj umocowania. Stabilność luźno położonej
wykładziny przy czyszczeniu na mokro jest ograniczona.
Przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro należy sprawdzić,
czy dywan jest klejony rozpuszczalnym w wodzie klejem (jeśli
tak, należy czyścić na sucho).
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Sposób czyszczenia

Propozycja firmy Kärcher

Czyszczenie zasadnicze urządzeniem
spryskującym

RM 760 Press&ex, proszek/tabletki/płyn

Czyszczenie zachowawcze padem z
mikrofibry

RM 770 intensywny środek do
czyszczenia dywanów

Kapsułkowanie

iCapsol

Ochrona

RM 762 Care Tex środek do impregnacji
dywanów

Usuwanie plam

RM 769 odpieniacz

Problematyczne podłoże

Powód

Podłoga drewniana

Przy czyszczeniu na mokro podłoże
pęcznieje; ewentualnie może dojść do
żółtobrązowego przebarwienia

Jastrych asfaltowy

Przy usuwaniu plam organicznymi rozpuszczalnikami może dojść do odspojenia jastrychu asfaltowego, oderwane
ciemne substancje asfaltowe wydobywają się na powierzchnię i powodują
powstawanie plam

Jastrych chłonny

Przy czyszczeniu na mokro wykładzina
może wchłonąć dużo płynu; skutkiem
jest rozejście się sklejenia

Filc

Przy czyszczeniu na mokro
i przemoczeniu filc może farbować.
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4. Właściwości środków czyszczących
firmy Kärcher i ich porównanie
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4.1 Środki do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem
4.1.1 Wartość pH
0

kwaśne

6

25
59
804

neutralne

57

9

55
812

811

zasadowe

22

14

81
803

58
806

33

31
750
43

4.1.2 Spienianie
słabe

mocne

31
750

55
81
806

25
803

804

22

57
59

58
811
812

4.1.3 Odporność na działanie temperatury
0°

40°

804

68

60°

57 811
58 812
43

80°

806 55
25 750

130°

81 31
22 803
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4.1.4 Przydatność do czyszczenia zabrudzeń olejowych i tłustych
niski stopień przydatności

25
804
59

wysoki stopień przydatności

55
57

811
812

81 803
22 806
43

31
750
769

58
43

33

4.1.5 Wytrzymałość lakieru na pojazdach
niska

bardzo dobra

25
804
31

33

750

55
811
812

81
803
22

806

4.1.6 Działanie bakteriobójcze
słabe

mocne

55
57

81

59 58
750 25

31

33 732
735
734
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4.1.7 Zabrudzenia mineralne, np. rdza, pył hamulcowy itd.
niski stopień przydatności

wysoki stopień przydatności

750
22
811

81
55
31 57

25
804
59

43

812
803
806

4.1.8 Ulegające biodegradacji
w małym stopniu

w dużym stopniu

81 59
31 33
22

732
735
734

57
58
55 750

811
812
803 806

4.1.9 Wpływ na aluminium
brak tolerancji

806
31
33

bardzo dobra tolerancja

81
803

25 800
804 59

811 55
57 812

43
22

4.1.10 Wpływ na metale żelazne
brak tolerancji

bardzo dobra tolerancja

59
25
804

81 812
31 811
806

57 58
55
43
22
33
803
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4.2 Środki do czyszczenia powierzchni twardych
4.2.1 Wartość pH
0

kwaśne

6

751

neutralne

9

748
770

746
780

zasadowe

14

69

750
752
776

753
754

4.2.2 Spienianie
mocne

słabe

748
750

780

69
746

755 ES
751
770

754 752
776
753

4.2.3 Efekt czyszczenia olej / tłuszcz
niski stopień przydatności
przydatności

751

wysoki stopień

755 ES
746
780 748

69

754
770

750
752
753

776
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4.2.4 Efekt czyszczenia mineralnych zabrudzeń,
np. rdzy, wapnia, nalotu cementowego
niski stopień przydatności
przydatności

755 ES
750
780

wysoki stopień

754
770
748

751

69
776
753

4.2.5 Przydatność przy czyszczeniu płytek ceramicznych
niski stopień przydatności

optymalny stopień przydatności

748

755 ES
746
780

751
754

69

753
770
776

752
750

4.2.6 Czyszczenie zachowawcze / czyszczenie zasadnicze
Czyszczenie zachowawcze

746
780
748

72

755 ES

czyszczenie zasadnicze

770

69
754

753

751 752
750 776
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4.2.7 Przydatność przy czyszczeniu śladów po oponach np. w magazynach
niski stopień przydatności

69
755 ES
780

746
770

optymalny stopień przydatności

752
750
748

754

753

776

4.2.8 Usuwanie powłok
niski stopień przydatności

755 ES
746

optymalny stopień przydatności

780
748

69
770

754
753

752
750
776

4.2.9 Wrażliwe wykładziny podłogowe (np. linoleum)
niski stopień przydatności

751
752
750 776

optymalny stopień przydatności

69
753

755 ES
770

754 746
780 748
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4.3 Środki do czyszczenia dywanów i tapicerki
4.3.1 Wartość pH
0

kwaśne

6

767

neutralne

760
Tabletki

760

9

zasadowe

14

764
768

4.3.2 Spienianie
słabe
mocne

770

767

760
Tabletki

764

760

768

4.3.3 Efekt czyszczenia
niski

bardzo dobry

woda

74

767

764
Tabletki

760
769 770
768 iCapsol
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5. Środki czyszczące do użytku domowego
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Środki czyszczące do użytku domowego

5.1 Wokół domu

Czyszczenie
i impregnacja drewna

Czyszczenie fasad i kamienia

Czyszczenie i impregnacja
kamienia oparta na nanotechnologii

Czyszczenie
tworzyw sztucznych
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Zastosowanie

Metoda czyszczenia

Czyszczenie mebli plastikowych

Przy użyciu urządzenia
wysokociśnieniowego lub ręcznie

Czyszczenie fasad i kamienia

Przy użyciu urządzenia
wysokociśnieniowego lub ręcznie

Impregnacja kamienia i fasad

Ręcznie

Środki czyszczące do użytku domowego

5.1.1 Czyszczenie drewna
Do wszystkich zabezpieczonych i niezabezpieczonych wodoodpornych powierzchni drewnianych takich jak meble ogrodowe, podłogi
drewniane czy tarasy.

5.1.2 Impregnacja drewna oparta na nanotechnologii
Znajduje zastosowanie do każdego rodzaju drewna. Długotrwale
chroni drewniane meble ogrodowe i podłogi przed zanieczyszczeniami i czynnikami atmosferycznymi. Dzięki zastosowaniu nanotechnologii uzyskujemy efekt kwiatu lotosu – zaimpregnowana powierzchnia
nie wchłania wody i zanieczyszczeń, brud spływa wraz z wodą w
postaci kropelek.
Zastosowanie

Metoda czyszczenia

Czyszczenie drewna

Z zastosowanie urządzeń
wysokociśnieniowych lub ręcznie

Pielęgnacja i impregnacja

Ręcznie
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5.2 Pielęgnacja pojazdów

Środek do usuwania
owadów

Środek do mycia szyb

Wosk pielęgnacyjny

Środek
do czyszczenia felg

Szampon
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Środek do woskowania
i wspomagania suszenia

Produkt

Metoda czyszczenia

Środek czyszczący do samochodu

Z zastosowanie urządzeń
wysokociśnieniowych lub ręcznie

Środek do woskowania i wspomagania
suszenia

Z zastosowanie urządzeń
wysokociśnieniowych

Środek do czyszczenia felg

Ręcznie

Środek do usuwania insektów

Ręcznie

Środek do mycia szyb

Ręcznie

Wosk pielęgnacyjny

Ręcznie

Urządzenia
wysoko
-ciśnieniowe

RM 25
RM 31
RM 33
RM 41
RM 55
RM 58
RM 59
RM 81
RM 110
RM 732
RM 735
RM 750

Urządzenia
do użytku
domowego,
czyszczenie
ręczne

RM 555
RM 555 Tabl.
RM 200
RM 205

RM 720
RM 722
RM 724
RM 726
RM 736
RM 738

Mycie pod
wysokim
ciśnieniem

Budynki,
ogrody,
higiena
osobista

RM 38
RM 39

Urządzenia do
mycia części

Czyszczenie
części

RM 760
RM 760 Tabl.
RM 761
RM 762
RM 768 iCapsol
RM 769
RM 770

Urządzenia
spryskująco-odsysające
Dyski

Czyszczenie
dywanów

6. Ważne środki czyszczące i pielęgnacyjne

RM 69
RM 740
RM 746
RM 748
RM 749
RM 750
RM 751
RM 752
RM 753
RM 754
RM 755 ES
RM 776
RM 780
RM 781

BR/BD/BS
Dyski
Automaty

Czyszczenie
powierzchni
twardych

RM 800			
RM 803			
RM 811			
RM 812			
RM 925
RM 821			
RM 824
RM 829

RM 803
RM 804
RM 805
RM 806			

Myjnie samochodowe
CWP/CWS
RBG		
Clean
				
Parks

Mechaniczne czyszczenie pojazdów

Inhalt
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Lanca pianowa
Inno / Easy
Dysza
pianowa

Urządzenia wysokociśnieniowe stacjonarne
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem/bez podgrzewania
wody
Urządzenia czyszczące
do pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych
do przechowywania i
przetwarzania artykułów
spożywczych

Głowica
spryskująca

Wyposażenie

HD / HDS

RM 25
RM 31
RM 55
RM 58
RM 59
RM 69
RM 81
RM 732
RM 734
RM 735
RM 776
RM 750

Pady walcowe

Szczotki
walcowe
Pady

Wyposażenie

środek dezynfekcyjny
środek do usuwania śladów po gumie
zasadowy środek do intensywnego
czyszczenia zasadniczego

środek pianowy do dezynfekcji z chlorem aktywnym

środek do mycia aktywnego
środek dezynfekcyjny

środek do czyszczenia zasadniczego podłóg

kwaśny aktywny środek czyszczący
zasadowy aktywny środek czyszczący
środek uniwersalny
zasadowy środek pianowy
kwaśny środek pianowy

Środek czyszczący

Szorowarki ręczne/
szorowarki z fotelem dla
operatora
Polerki jednotarczowe

BR / BD

6.1 Czyszczenie przy produkcji napojów

Systemy bezpieczeństwa

Odkurzacze na sucho
i z możliwością
odsysania wody

Odkurzacze

NT / T

Zestaw do
czyszczenia
magazynu

Dysza zasysająca ciecze
Ssawka jezdna

Wyposażenie
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Higiena osobista

Podłogi hal
Magazyny

Pojazdy chłodnicze

Maszyny rozlewające

Obiekt czyszczony

Urządzenia

Mycie rąk

Czyszczenie zasadnicze

Czyszczenie zachowawcze

Dezynfekcja

Czyszczenie wewnątrz

Czyszczenie wnętrz zbiorników

KM / KMR

NT

dozownik mydła

Szczotki walcowe i pady
Zestaw do czyszczenia
magazynu, dysza jezdna
akumulator + ładowarka

Foam Set

EK 1

BR / BD

Inno / Easy

mycie

Przy użyciu BR/BD:
- nanieść środek- pozostawić na
czyszczonej powierzchni, aby właściwie zareagował- środek zebrać

Środek do czyszczenia zasadniczego podłogi: RM 69 / RM 750
Środek do usuwania śladów
gumy: RM 776
mydło w kremie: RM 205

Przy użyciu BR/BD w jednym
przejściu roboczym

według
potrzeb

według
potrzeb

Spryskać roztworem, pozostawić,
aby środek zadziałał, oczyszczone
powierzchnie spłukać dokładnie
wodą. Stężenia i czas reakcji zależą codziennie
od stopnia zabrudzenia i skażenia.

1 x kwaśny

codziennie

Częstotliwość

Pianę nanieść pod niskim ciśnieniem,
Na zmianę
pozostawić, aby środek zadziałał, dyszę przełączyć, oczyścić pod wysokim 3 x zasadowy
ciśnieniem

Środek nabłyszczający:
RM 755 ES
Środek do pielęgnacji:
RM 746

RM 734 środek dezynfekcyjny

RM 735 środek dezynfekcyjny

RM 732 środek dezynfekcyjny

Środki pianowe
RM 58 zasadowy
RM 57 neutralny
RM 59 kwaśny

RM 31 zasadowy aktywny środek
czyszczący, RM 25 kwaśny aktywny
środek czyszczący

Wstępne spryskiwanie pod niskim
ciśnieniem lub czyszczenie
pod wysokim ciśnieniem

RM 55 środek uniwersalny,
RM 81 środek do mycia aktywnego,
RM 58 / RM 59 środek pianowy,
RM 750 zasadowy środek do intensywnego czyszczenia zasadniczego,
RM 732 środek dezynfekcyjny,
RM 735 środek dezynfekcyjny

Lanca podłogowa Lanca o
różnych długościach
Inno / Easy Foam Set
Dysza do odsysania cieczy

Głowica spryskująca

Zastosowanie

Środki czyszczące

*Odpady wrzucić do worków i usunąć

*Usunąć skrzynki i pojemniki

*Duże śmieci zmieść

Wyposażenie

HD / HDS

HDS stacjonarne
HD 6000

Usuwanie odpadów produkcyjnych HD 7/10 CFX
HDS stacjonarne
przy maszynach i przenośnikach
EK 1

Rodzaj czyszczenia

6.1 Czyszczenie przy produkcji napojów

Codzienne czynności
przygotowawcze:
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6.2 Rzeźnictwo

Wyposażenie
FR 30
FR 50
Lanca pianowa Inno
Lanca pianowa Easy
Dysza pianowa
Spryskiwacz

Środki czyszczące
RM 55 środek uniwersalny
RM 58 zasadowy środek pianowy
RM 59 kwaśny środek pianowy
RM 732 środek dezynfekcyjny
RM 734 środek pianowy do dezynfekcji z chlorem aktywnym
RM 735 środek dezynfekcyjny
RM 205 mydło w kremie
RM 750 zasadowy środek do intensywnego czyszczenia
zasadniczego

Urządzenia czyszczące do
pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przechowywania i przetwarzania artykułów
spożywczych

Urządzenia wysokociśnieniowe
z podgrzewaniem / bez
podgrzewania wody

HD / HDS
Stacjonarne urządzenia
wysokociśnieniowe
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po wyjściu z toalety

po przerwach

przed rozpoczęciem pracy

Mycie rąk:

Powierzchnie i urządzenia:
deski do krojenia, maszyny,
stoły, przyrządy robocze
itd.

Higiena osobista

3. Dezynfekcja

Dozownik

HD/HDS
EK 1

spryskiwacz
ręczny

Mydło w kremie:
RM 205

RM 735: środek do dezynfekcji

RM 734: Piana do
dezynfekcji z chlorem
aktywnym

RM 732: środek do
dezynfekcji

HD/HDS
EK 1

Inno/Easy
Foam Set

Woda

HD/HDS

2.2 Spłukiwanie

Środki pianowe:
RM 58 zasadowy
RM 59 kwaśny

Umyć

Spryskać czyszczoną powierzchnię roztworem. Środek
pozostawić na czas jego aktywności, następnie spłukać wodą.
Stężenie i czas reakcji należy
dobrać odpowiednio do stopnia
zabrudzenia i skażenia.

30 sekund

do 60oC
15 min.- 4
godz.

do 50oC
5-20 min.

do 60oC
15 min.- 4
godz.

według
potrzeb

codziennie

codziennie

codziennie

codziennie
3x zasadowy
1 x kwaśny
na zmianę

Pianę nanieść pod niskim
ciśnieniem, pozostawić na czas
jej działania, przełączyć dyszę
i oczyścić powierzchnię pod
wysokim ciśnieniem

codziennie

Częstotliwość

codziennie

do 60oC
10-30 min.

1-5 min.

do 80oC

Temperatura /
czas reakcji

Usuwanie dużych zanieczyszczeń urządzeniem
wysokociśnieniowym

Spryskać powierzchnię pod
niskim ciśnieniem lub stosować
środek w urządzeniach
wysokociśn.

Zastosowanie

*Odpady wrzucić do worków i usunąć

*Usunąć skrzynki i pojemniki

Po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji wszystkie
powierzchnie robocze, maszyny muszą być spłukane czystą
wodą o jakości wody pitnej

5 ml

2-5%

2-5%

2-5%

3-5%

1-3%

RM 55 środek
uniwersalny
RM 59 kwaśny
środek pianowy

Woda

Stężenie

Środek czyszczący

HD/HDS
EK 1
Inno/Easy
Foam Set

Wyposażenie

2.1 Rozprowadzanie
środka pieniącego

HD/HDS

2.0 Czyszczenie / spryskiwanie, usuwanie dużych
śmieci

Flizy, maszyny, stoły, podłoga,
sufity z tworzywa, ściany, buty
itd.

HD/HDS

1. Codzienne czyszczenie

Maszyny, urządzenia, naczynia

Urządzenia

Rodzaj czyszczenia

Obiekt czyszczony

6.2 Rzeźnictwo

Codzienne czynności
przygotowawcze:
*Usunąć artykuły spożywcze
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Urządzenia spryskujące
EK 1
Spryskiwacz ze stali
szlachetnej
Spryskiwacz z tworzywa

6.3 Pomieszczenia sanitarne

BR/BD
BR 40/10
Polerka jednotarczowa

RM 751 środek do usuwania nalotu
cementowego

RM 735 środek dezynfekcyjny

RM 732 środek dezynfekcyjny

RM 205 mydło w kremie

RM 25 aktywny środek czyszczący, kwaśny

Środki czyszczące

Wyposażenie
Dysza płaskostrumieniowa
Pompka ręczna
Wyposażenie
Szczotki walcowe
Pady
Pady walcowe
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2. Czyszczenie
zasadnicze

Flizy ścienne, armatura, pisuary, wykładzina
podłogowa

4. Higiena
Dozownik

EK 1
Spryskiwacz

3.1 Dezynfekcja po
czyszczeniu
zasadniczym

Uwaga:
Do czyszczenia przy użyciu
niebezpiecznych materiałów
zakładać odzież i maskę ochronną

po wyjściu z toalety

po przerwach

przed
rozpoczęciem pracy

EK 1
Spryskiwacz
BR
wąż do
spłukiwania
wodą

Mydło w kremie: RM 205

RM 735 środek do
dezynfekcji

RM 732 środek do
dezynfekcji

RM 25 akywny środek
czyszczący, kwaśny

pad ręczny, wąż do
spłukiwania
wodą

EK 1
Spryskiwacz

Środek czyszczący

BR, BR Vario

Wyposażenie

czerwone,
pomarańczo- RM 751 kwaśny środek
we, zielodo usuwania nalotu
ne, czarne
cementowego
szczotki

Urządzenia

3. Codzienna
dezynfekcja

Dezynfekcja

Flizy ścienne, armatura
i pisuary

Wykładzina podłogowa

Mycie rąk

Rodzaj czyszczenia

Czyszczenie

Obiekt czyszczony

6.3 Pomieszczenia sanitarne

5 ml

2-5%

2-5%

10-25%

10-25%

Stężenie

na zimno
10 minut

na zimno
10 minut

Temperatura /
czas reakcji

Umyć

30 sekund

Spryskać czyszczoną podo 60oC
wierzchnię roztworem. Środek 15 min.-4 godz.
pozostawić na czas jego aktywności, następnie spłukać wodą.
Stężenie i czas reakcji należy
do 60oC
dobrać odpowiednio do stopnia
15 min.-4 godz.
zabrudzenia i skażenia.

Praca w dwóch przejściach
roboczych

Praca w dwóch przejściach
roboczych

Zastosowanie

*Odpady wrzucić do worków i usunąć

*Opróżnić pojemniki na śmieci

Codzienne czynności
przygotowawcze:

według
potrzeb

co tydzień

codziennie

co tydzień

co tydzień

Częstotliwość
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Wyposażenie
FR 30
FR 50
Lanca pianowa Inno
Lanca pianowa Easy
Lanca pianowa
Spryskiwacz

RM 205 mydło w kremie

RM 735 środek dezynfekcyjny

RM 734 środek pianowy do dezynfekcji z chlorem
aktywnym

RM 732 środek dezynfekcyjny

RM 59 kwaśny środek pianowy

RM 58 zasadowy środek pianowy

Środki czyszczące

HD / HDS
Stacjonarne wysokociśnieniowe urządzenia
czyszczące
Wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące bez
podgrzewania /
z podgrzewaniem wody
Urządzenia specjalne do
utrzymania higieny
w otoczeniu artykułów
spożywczych

6.4 Higiena w otoczeniu artykułów spożywczych
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5 ml

2-5%

RM 735 środek
dezynfekcyjny

Mydło w kremie:
RM 205

2-5%

RM 734 środek pianowy do dezynfekcji z
chlorem aktywnym

Do czyszczenia przy użyciu niebezpiecznych
materiałów zakładać odzież i maskę ochronną

po wyjściu z toalety

po przerwie

przed rozpoczęciem pracy

Mycie rąk:

4. Higiena osobista

3.1 Powierzchnie i urządzenia:
deski do krojenia, maszyny,
stoły itd.
3.2. Drobne narzędzia robocze
2-5%

woda

2.3 Spłukiwanie

3-5%

1-3%

Stężenie

RM 732: środek
do dezynfekcji

Środek pianowy:
RM 58 zasadowy
RM 59 kwaśny

2.2 Nanoszenie piany, flizy,
maszyny, podłogi, sufity
z tworzywa, ściany, buty itd.

3. Dezynfekcja

woda

RM 55: uniwersalny
środek czyszczący

Środek czyszczący

2.1 Czyszczenie / wstępne
spłukiwanie,usuwanie
dużych zanieczyszczeń

2. Czyszczenie pianą

Maszyny, urządzenia, naczynia

1. Codzienne czyszczenie

Rodzaj czyszczenia

dozownik

HD / HDS
EK 1

ręcznie
spryskiwaczem

HD / HDS
Inno / Easy
Foam Set
EK 1

Mycie

Spryskać czyszczoną powierzchnię roztworem. Środek pozostawić na czas jego aktywności, następnie spłukać wodą.
Stężenie i czas reakcji należy
dobrać odpowiednio do stopnia
zabrudzenia
i skażenia.

Nanieść pianę pod niskim
ciśnieniem, pozostawić na czas
jej aktywności, przełączyć dyszę i
zmyć pod wysokim ciśnieniem

Inno / Easy
Foam Set
EK 1
HD / HDS

Usuwanie dużych zanieczyszczeń wysokociśnieniowym
urządzeniem czyszczącym

Wstępne spryskiwanie pod niskim ciśnieniem lub czyszczenie
pod wysokim ciśnieniem

Zastosowanie

HD / HDS

HD / HDS

Urządzenie
Wyposażenie

6.4 Higiena w otoczeniu artykułów spożywczych

według
potrzeb

codziennie

codziennie

codziennie

codziennie
3x zasadowy
1x kwaśnyna
zmianę

codziennie

Częstotliwość

pracownik

pracownik

pracownik

pracownik

pracownik

pracownik

Wykonanie

mistrz

mistrz

mistrz

mistrz

mistrz

Osoba
kontrolująca

Po zakończeniu czyszczenia i dezynfekcji wszystkie
powierzchnie robocze, maszyny muszą być spłukane
czystą wodą o jakości wody pitnej

30 sek.

do 60oC
15 min.-4 godz.

do 50oC
5-20 min.

do 60oC
15 min.-4 godz.

do 60oC
10-30 min.

do 80oC
1-5 min.

Temperatura/
czas reakcji

*Odpady wrzucić do worków i usunąć

*Opróżnić pojemniki na śmieci

Codzienne czynności przygotowawcze:
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Pady walcowe

Pady

Szczotki

Wyposażenie

RM 776 środek do usuwania śladów gumy

RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg

RM 754 Lino środek do usuwania powłok z linoleum

RM 752 środek do usuwania powłok

RM 748 Spray Cleaner

RM 780 środek czyszczący EXTRA

RM 781 specjalna powłoka antypoślizgowa

RM 740 specjalna emulsja metallic

RM 69 ASF środek do czyszczenia zasadniczego podłóg

Środki czyszczące

BR / BD
Szorowarki ręczne i z
fotelem dla operatora
Polerki jednotarczowe
Szorowarki ze szczotką
tarczową

6.5 Wykładziny podłogowe syntetyczne
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Guma

Linoleum

Żywica epoksydowa

PU

PVC

Obiekt czyszczony

Mop

Czyszczenie / pielęgnacja

Nakładanie powłok

Metoda 1 kroku:
Produkt nanieść i w tym samym
przejściu roboczym zebrać

codziennie

według potrzeb

Szczotki białe
pad czerwony

Czyszczenie
zachowawcze

Nanieść środek czyszczący, pozostawić
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać według potrzeb
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Nanieść cienką warstwę środka, rozprowadzić równomiernie mopem. Nanieść
maksymalnie 3 warstwy

RM 780 Środek czyszczący EXTRA

Szczotki białe /
pad zielony

Czyszczenie zasadnicze

RM 740 specjalna emulsja metallic
RM 780 Środek czyszczący EXTRA

RM 754 Lino
środek do usuwania powłok

Mop

Nakładanie powłok

Metoda 2 kroków:
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
według potrzeb
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
aby środek nie wysechł na powierzchni.

co tydzień

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię spryskać nanosząc cienką
warstwę (ok. 5 ml/m2), rozprowadzić
padem lub szczotką

co tydzień

RM 740 specjalna emulsja metallic
RM 781 specjalna powłoka
antypoślizgowa

Czyszczenie / pielęgnacja

codziennie

Metoda 1 kroku:
Produkt nanieść i w tej samej operacji
roboczej zebrać

RM 748 Spray Cleaner

RM 748 Spray Cleaner

Szczotki czarne
pad beżowy

Szczotki czarne
pad beżowy

Częstotliwość

Metoda 2 kroków:
czyszczoną powierzchnię spryskać
nanosząc cienką warstwę (ok. 5 ml/m2),
rozprowadzić padem lub szczotką

RM 755 ES środek do czyszczenia
podłóg nabłyszczający, RM 780
Środek czyszczący EXTRA

Szczotki białe

BR / BD

Zastosowanie

* Pozamiatać lub odkurzyć

Codzienne czynności przygotowawcze:

Metoda 2 kroków:
RM 752 środek do usuwania powłok, RM
69 środek do zasadniczego czyszczenia Nanieść środek czyszczący, pozostawić
według potrzeb
podłóg, RM 776 środek do usuwania
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
śladów gumy, nie do PCV
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Środek czyszczący

Czyszczenie
zachowawcze

Wyposażenie

Czyszczenie zasadnicze

BR / BD

Urządzenia

Szczotki gritt/
pad zielony

Rodzaj czyszczenia

6.5 Wykładziny podłogowe syntetyczne
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Pady walcowe

Pady

Szczotki

Wyposażenie

RM 776 środek do usuwania śladów gumy

nabłyszczający

RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg

RM 754 Lino środek do usuwania powłok

RM 752 środek do usuwania powłok

RM 748 Spray Cleaner

RM 780 środek czyszczący EXTRA

RM 781 specjalna powłoka antypoślizgowa

RM 740 specjalna emulsja metallic

RM 69 ASF środek do czyszczenia zasadniczego podłóg

Środki czyszczące

BR / BD
Szorowarki ręczne i z
fotelem dla operatora
Polerki jednotarczowe
Szorowarki ze szczotką
tarczową

6.6 Posadzki z kamienia naturalnego
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Łupek

Piaskowiec

Gnejs

Kwarcyt

Granit

Trawertyn

Solnhofer

Marmur

Marmur jurajski

Obiekt czyszczony

Czyszczenie
zachowawcze

Czyszczenie
zasadnicze

pielęgnacja

Czyszczenie /

Czyszczenie
zachowawcze

Czyszczenie
zasadnicze

Krystalizacja

pielęgnacja

Czyszczenie /

Czyszczenie
zachowawcze

Czyszczenie
zasadnicze

Rodzaj czyszczenia

BR / BD

BR / BD

BR / BD

Urządzenia

RM 749 płyn do krystalizacji

RM 748 Spray Cleaner

Powierzchnia matowa: RM 746 środek
na bazie naturalnego mydła
Powierzchnia błyszcząca: RM 780
środek czyszczący EXTRA

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię spryskać nanosząc cienką
warstwę (ok. 10 ml/m2)- rozprowadzić
padem lub szczotką

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię spryskać nanosząc cienką
warstwę (ok. 5 ml/m2), rozprowadzić
padem lub szczotką

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w
jednym przejściu roboczym zebrać

Metoda 2 kroków:
Nanieść środek czyszczący, pozostawić na czas do 10 min., zebrać.
Pamiętać aby środek nie wysechł na
powierzchni.

Zastosowanie

* Pozamiatać lub odkurzyć

Codzienne czynności
przygotowawcze:

Szczotki czerwone
Pad czerwony

Szczotki zielone / czerwone,
pad zielony

Powierzchnia błyszcząca:
szczotki białe / beżowe
Pad beżowy

Szczotki czerwone
Pad czerwony

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię spryskać nanosząc cienką
warstwę (ok. 5 ml/m2), rozprowadzić
padem lub szczotką

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w
jednym przejściu roboczym zebrać

RM 746 środek na bazie naturalnego
mydła
RM 780 środek czyszczący EXTRA

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w
jednym przejściu roboczym zebrać

RM 751 środek do usuwania nalotu cementoMetoda 2 kroków:
wego, RM 752 środek do usuwania powłok,
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
RM 69 ASF środek do czyszczenia zasadniczena czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
go podłóg, RM 755 ES środek do czyszczenia
aby środek nie wysechł na powierzchni.
podłóg nabłyszczający

RM 748 Spray Cleaner

Powierzchnia matowa: RM 746 środek
na bazie naturalnego mydła
Powierzchnia błyszcząca: RM 780
środek czyszczący EXTRA

Powierzchnia matowa: Szczotki RM 751 środek do usuwania nalotu cementoMetoda 2 kroków:
wego, RM 752 środek do usuwania powłok,
zielone / czarne, pad zielony
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
RM 69 ASF środek do czyszczenia zasadniczePowierzchnia błyszcząca:
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
go podłóg, RM 755 ES środek do czyszczenia
szczotki czerwone / pad
aby środek nie wysechł na powierzchni.
podłóg nabłyszczający
czerwony

Szczotki zielone (BR)
Pad srebrny

Powierzchnia błyszcząca:
szczotki białe / beżowe
Pad beżowy

Szczotki czerwone
Pad czerwony

czyszczenia podłóg nabłyszczający

RM 751 środek do usuwania nalotu ce-

Środek czyszczący

Powierzchnia matowa: Szczotki
mentowego, RM 752 środek do usuwania
zielone / czarne, pad zielony
powłok, RM 69 ASF środek do czyszczenia
Powierzchnia błyszcząca:
zasadniczego podłóg, RM 755 ES środek do
szczotki czerwone / pad czerwony

Wyposażenie

6.6 Posadzki z kamienia naturalnego

codziennie

według potrzeb

co tydzień

codziennie

według potrzeb

według potrzeb

co tydzień

codziennie

według potrzeb

Częstotliwość
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HD / HDS
Wysokociśnieniowe
urządzenia czyszczące
z podgrzewaniem wody
Wysokociśnieniowe
urządzenia czyszczące
bez podgrzewania wody

BR / BD
Szorowarka ręczna / z
fotelem dla operatora
Polerki jednotarczowe
Szorowarki jednotarczowe
Wyposażenie
Szczotki walcowe
Pady
Pady walcowe

RM 755 ES środek do czyszczenia podłóg nabłyszczający

RM 752 środek do usuwania powłok

RM 751 środek do usuwania nalotu cementowego

RM 749 płyn do krystalizacji

RM 748 Spray Cleaner

RM 746 środek do nakładania warstwy ochronnej

RM 780 środek czyszczący EXTRA

RM 69 ASF środek do czyszczenia zasadniczego podłóg

Środki czyszczące

FR 50

Wyposażenie
FR 30

6.7 Posadzki z kamienia sztucznego
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Beton płukany

Terakota

Lastriko

Aglomarmur

Obiekt czyszczony

Środek czyszczący

BR / BD

HD / HDS

Czyszczenie
zasadnicze

BR / BD

Czyszczenie
zasadnicze

pielęgnacja

Czyszczenie /

Czyszczenie
zachowawcze

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię
spryskać nanosząc cienką warstwę (ok.
5 ml/m2), rozprowadzić padem lub szczotką

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w
jednym przejściu roboczym zebrać

RM 751 środek do usuwania nalotu
Metoda 2 kroków:
cementowego, RM 69 ASF środek
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać aby
do czyszczenia zasadniczego
środek nie wysechł na powierzchni.
podłóg

RM 748 Spray Cleaner

Urządzenie do czyszczenia RM 69 ASF środek do czyszczenia
powierzchni płaskich, lanca
zasadniczego podłóg

Szczotki pomarańczowe
wysokie niskie

Powierzchnia
glazurowana:
szczotki białe / beżowe
Pad beżowy

codziennie

według
potrzeb

co tydzień

Powierzchnia nieobrobiona: RM 746
środek na bazie naturalnego mydła. Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w jednym
codziennie
przejściu roboczym zebrać
Powierzchnia glazurowana: RM 780
środek czyszczący EXTRA

według
potrzeb

RM 751 środek do usuwania nalotu cePowierzchnia nieobrobioMetoda 2 kroków:
na: Szczotki zielone / czar- mentowego, RM 752 środek do usuwania
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
ne, pad zielony. Powierzch- powłok, RM 69 ASF środek do czyszczenia na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać aby
nia glazurowana: szczotki zasadniczego podłóg, RM 755 ES środek
środek nie wysechł na powierzchni.
do czyszczenia podłóg nabłyszczający
czerwone / pad czerwony

Szczotki czerwone
Pad czerwony

według
potrzeb

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię
spryskać nanosząc cienką warstwę (ok. 10
ml/m2)- rozprowadzić padem lub szczotką

RM 749 płyn do krystalizacji

codziennie

co tydzień

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść i w
jednym przejściu roboczym zebrać

według
potrzeb

Częstotliwość

Metoda 2 kroków: czyszczoną powierzchnię
spryskać nanosząc cienką warstwę (ok. 5
ml/m2), rozprowadzić padem lub szczotką

Szczotki zielone (BR)
Pad srebrny

Powierzchnia błyszcząca: RM 780
środek czyszczący EXTRA

Powierzchnia matowa: RM 746
środek na bazie naturalnego mydła.

Krystalizacja

Szczotki czerwone
Pad czerwony

RM 748 Spray Cleaner

Czyszczenie
zasadnicze

Zastosowanie

* Pozamiatać lub odkurzyć

Codzienne czynności przygotowawcze:

Powierzchnia matowa:
RM 751 środek do usuwania nalotu ceMetoda 2 kroków:
Szczotki zielone / czarne, pad mentowego, RM 752 środek do usuwania
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
zielony. Powierzchnia błyszpowłok, RM 69 ASF środek do czyszczena czas do 10 min., zebrać. Pamiętać aby
cząca: szczotki czerwone / pad nia zasadniczego podłóg, RM 755 ES śrośrodek nie wysechł na powierzchni.
czerwony
dek do czyszczenia podłóg nabłyszczający

Wyposażenie

Powierzchnia błyszcząca:
szczotki białe / beżowe
Pad beżowy

BR / BD

Urządzenia

Czyszczenie /
pielęgnacja

Czyszczenie
zachowawcze

Czyszczenie
zasadnicze

Rodzaj czyszczenia

6.7 Posadzki z kamienia syntetycznego
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Pady walcowe

Pady

Szczotki

Wyposażenie

RM 753 środek do czyszczenia kamionki szlachetnej

RM 752 środek do usuwania powłok

RM 751 środek do usuwania nalotu cementowego

Środki czyszczące

BR / BD
Szorowarki ręczne / z
fotelem dla operatora
Polerki jednotarczowe
Urządzenia jednotarczowe

6.8 Posadzki z kamionki szlachetnej
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Kamionka szlachetna
(łupkowata)

według potrzeb

według potrzeb

Metoda 2 kroków:
Szczotki zielone /
cementowego do usuwania rdzy, wapnia Nanieść środek czyszczący, pozostawić
czarne, pad zielony
RM 753 środek do czyszczenia kamion- na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
mikrofibra
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Czyszczenie zachowawcze

Czyszczenie zasadnicze

Czyszczenie zachowawcze

Czyszczenie zasadnicze
BR

BR / BD

RM 753 środek do czyszczenia
kamionki szlachetnej

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść
i w jednym przejściu roboczym
zebrać

codziennie

według potrzeb

RM 751 środek do usuwania nalotu
Metoda 2 kroków:
Szczotki pomarańcementowego do usuwania rdzy, Nanieść środek czyszczący, pozostawić
czowe, pad zielony wapnia. RM 752 środek do usuwania na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
powłok do usuwania oleju, tłuszczu aby środek nie wysechł na powierzchni.
Szczotki czerwone,
pad czerwony
mikrofibra

według potrzeb

RM 751 środek do usuwania nalotu
cementowego

codziennie

Metoda 2 kroków:
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Szczotki pomarańczowe, pad zielony

RM 753 środek do czyszczenia
kamionki szlachetnej

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść
i w jednym przejściu roboczym
zebrać

według potrzeb

RM 751 środek do usuwania nalotu
Metoda 2 kroków:
Szczotki czerwone
cementowego do usuwania rdzy, Nanieść środek czyszczący, pozostawić
Pad czerwony
wapnia. RM 752 środek do usuwania na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
powłok do usuwania oleju, tłuszczu aby środek nie wysechł na powierzchni.
Powierzchnia glazurowana:szczotki
białe / beżowe
Pad beżowy

według potrzeb

RM 751 środek do usuwania nalotu
cementowego

Metoda 2 kroków:
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Szczotki zielone /
czarne, pad zielony

Pierwsze czyszczenie (usuwanie nalotu cementowego

codziennie

Metoda 1 kroku: Produkt nanieść
i w jednym przejściu roboczym
zebrać

RM 753 środek do czyszczenia
kamionki szlachetnej

ki szlachetnej do usuwania oleju, tłuszczu

RM 751 środek do usuwania nalotu

RM 751 środek do usuwania nalotu
cementowego

Metoda 2 kroków:
Nanieść środek czyszczący, pozostawić
na czas do 10 min., zebrać. Pamiętać
aby środek nie wysechł na powierzchni.

Szczotki zielone /
czarne, pad zielony

Częstotliwość

Środek czyszczący

* Pozamiatać lub odkurzyć

Zastosowanie

Wyposażenie

Szczotki czerwone,
pad czerwony
mikrofibra

BR

Urządzenia

Czyszczenie zachowawcze

Kamionka szlachetna
Płytki antypoślizgowe Pierwsze czyszczenie (usuwanie nalotu cementowego

Kamionka
szlachetna naturalna

Pierwsze czyszczenie (usuwanie nalotu cementowego)

Kamionka
szlachetna
z połyskiem

Czyszczenie zasadnicze

Rodzaj czyszczenia

Obiekt czyszczony

6.8 Posadzki z kamionki szlachetnej

Codzienne czynności
przygotowawcze:
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6.9 Parkiet / laminat

Pady

Szczotki

Wyposażenie

RM 748 Spray Cleaner

RM 780 środek czyszczący EXTRA

RM 746 środek na bazie naturalnego mydła

Środki czyszczące

BR / BDS
Szorowarki ręczne
Polerki jednotarczowe
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Laminat

Parkiet lakierowany

Obiekt czyszczony

Czyszczenie zasadnicze

Pierwsze czyszczenie
(usuwanie nalotu
cementowego)

Czyszczenie / pielęgnacja

Czyszczenie
zachowawcze

Rodzaj czyszczenia

6.9 Parkiet / laminat

BR
BD-High Speed

BR
BD-High Speed

Urządzenia

Zastosowanie

RM 751 środek do usuwania
nalotu cementowego

RM 748 Spray Cleaner

Metoda 1 kroku: Mop lekko zwilżyć.
Przetrzeć powierzchnię
pokrywającymi się pasmami

Metoda 2 kroków: Spryskać
powierzchnię cieniutką warstwą
środka (5 ml/m2), Rozprowadzić
padem lub szczotką

RM 780 środek czyszczący
Metoda 1 kroku: Mop lekko zwilżyć.
EXTRA
Przetrzeć powierzchnię
RM 746 środek na bazie
pokrywającymi się pasmami
naturalnego mydła

Środek czyszczący

RM 751 środek do usuwania
Metoda 2 kroków: Spryskać
nalotu cementowego, do usupowierzchnię cieniutką warstwą
Szczotki czerwone
wania rdzy, wapnia, RM 752
środka (5 ml/m2), Rozprowadzić
Pad czerwony
środek do usuwania powłok do
padem lub szczotką
usuwania oleju, tłuszczu

Szczotki zielone
/ czarne, pad
zielony

Pad biały / beżowy

Szczotki białe /
beżowe

Mop

Wyposażenie

* Pozamiatać lub odkurzyć

Codzienne czynności
przygotowawcze:

co tydzień

codziennie

co tydzień

codziennie

Częstotliwość

Wokół domu

Środki czyszczące do użytku domowego
Od ponad 25 lat firma Kärcher produkuje niezwykle skuteczne i przyjazne dla środowiska środki czyszczące. Wszystkie
te środki opracowywane i testowane są we własnych
laboratoriach i poddawane są stałej kontroli jakości. Środki
czyszczące firmy Kärcher ulegają w 90% biodegradacji.
Do różnych zadań Kärcher oferuje optymalne rozwiązania
uwzględniające odpowiednie zestawienie: urządzenie czyszczące, wyposażenie, środek czyszczący. Wynikiem tych
rozwiązań jest szybka i przyjemna praca
oraz optymalny wynik czyszczenia przy maksymalnej
ochronie środowiska. Tak się dzisiaj czyści!

Uniwersalne środki czyszczące

Opis produktu
Uniwersalny środek RM 555
Środek do usuwania zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i
mineralnych z mebli ogrodowych, pojazdów, elewacji i wszystkich odpornych na działanie wody powierzchni.
Uniwersalny środek czyszczący - tabletki
Uniwersalny środek czyszczący w rozpuszczalnych tabletkach,
pakowanych pojedynczo w rozpuszczalną folię. Do usuwania
zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych.

Nr kat.
6.295-357.0

10 tabletek

6.290-626.0

0,5 l

6.295-372.0

25 kg wiadro
25 kg torba

6.280-105.0
6.280-106.0

Środek do piaskowania
Drobne ścierniwo (ziarnistość 0,2-0,8 mm) do bezpiecznego
czyszczenia klinkieru, cegły, stali, twardego drewna i betonu.
Doskonale nadaje się do usuwania rdzy i lakieru.
Uniwersalny środek czyszczący
Koncentrat uniwersalnego środka czyszczącego w praktycznym
składanym kanistrze. Przeznaczony do delikatnego usuwania
oleju, smaru i osadów mineralnych z kamienia, drewna, plastiku,
szkła, metalu i lakieru samochodowego.

Z urządzeniem wysokociśnieniowym
lub ręcznie
Otworzyć 0.5l składany kanister i uzupełnić z kranu 4.5l
wody. Otrzymuje się w ten sposób 5l gotowego do użycia
środka czyszczącego.

6.295-534.0

Szampon samochodowy
Koncentrat szamponu samochodowego w praktycznym składanym kanistrze. Przeznaczony do delikatnego usuwania oleju,
smaru, osadów z soli, zanieczyszczeń atmosferycznych i
emisyjnych z lakieru samochodowego, szkła, plastiku i chromu.

Z urządzeniem wysokociśnieniowym
lub ręcznie
Otworzyć 0.5l składany kanister i uzupełnić z kranu 4.5l
wody. Otrzymuje się w ten sposób 5l gotowego do użycia
środka czyszczącego.

6.295-533.0

Szampon i Wosk
Skoncentrowany środek czyszczący 2 w 1: szampon samochodowy i wosk w praktycznym składanym kanistrze. Przeznaczony
do delikatnego usuwania oleju, smaru, osadów z soli, zanieczyszczeń atmosferycznych i emisyjnych z lakieru samochodowego,
szkła, plastiku i chromu.

Z urządzeniem wysokociśnieniowym
lub ręcznie
Otworzyć 0.5l składany kanister i uzupełnić z kranu 4.5l
wody. Otrzymuje się w ten sposób 5l gotowego do użycia
środka czyszczącego.

6.295-535.0

Patio i Balkon
Koncentrat środka czyszczącego w praktycznym składanym
kanistrze. Przeznaczony do delikatnego usuwania oleju, smaru, osadów mineralnych, zanieczyszczeń atmosferycznych,
zabrudzeń pochodzenia organicznego i sadzy z balkonów i
patio.

Z urządzeniem wysokociśnieniowym
lub ręcznie
Otworzyć 0.5l składany kanister i uzupełnić z kranu 4.5l
wody. Otrzymuje się w ten sposób 5l gotowego do użycia
środka czyszczącego.

6.295-536.0

Uniwersalny środek w koncentracie RM 555 Ultra
Do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych. Daje 5 l gotowego do zastosowania
roztworu czyszczącego.
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Wielkość
opakowania
5l

Zastosowanie
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących lub ręcznego stosowania
Nanieść, pozostawić na krótko, aby środek zadziałał,
spłukać czystą wodą.
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących
1 tabletkę rozpuścić w 0,5 l wody i nanieść wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym.
Dozowanie ustawić, jeżeli to możliwe, na minimum.
Stosowanie ręczne: 1 tabletkę rozpuścić w ok. 10 l
wody = roztwór gotowy do zastosowania
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących
0,5 l koncentratu połączyć z 4,5 l wody i nanieść przy
użyciu wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego.
Stosowanie ręczne: 0,5 l koncentratu połączyć z 4,5 l
wody = gotowy do użycia roztwór
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących
w połączeniu z zestawem do piaskowania
w strumieniu wody.

Mycie samochodu

Pielęgnacja samochodu

Środek do usuwania owadów

Pielęgnacja samochodów – przy użyciu wysokociśnieniowego urządzenia czyszczącego

ść

o
ow

n

Wielkość
opakowania
5l

Nr kat.
6.295-360.0

Do wysokociśnieniowych urządzeń
Dozowanie ustawić na minimum i środek
nanosić przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego bez konieczności wstępnego rozcieńczania. Następnie spłukać czystą wodą.

1l

6.295-362.0

Do stosowania z lancą pianujacą
Wlać środek do lancy pianującej Kärcher,
zamontować lancę na pistolecie, jeśli jest to
możliwe ustawić dozowanie środka w zależności
od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Aplikować środek za pomocą lancy pianującej,
odczekać chwilę, aby piana mogła zadziałać, a
następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim
ciśnieniem. Nie pozwolić pianie wyschnąć.

1l

6.295-531.0

Wielkość
opakowania
500 ml

Nr kat.
6.295-376.0

Opis produktu
Szampon samochodowy
Lekko zasadowy, pianowy środek do dokładnego czyszczenia
samochodów. Nieszkodliwy dla środowiska. Delikatny wobec
lakierowanych powierzchni.

Zastosowanie
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących lub ręcznego stosowania
Nanosić nierozcieńczony roztwór wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym lub
ręcznie gąbką jako roztwór przygotowany
w proporcjach 1:10. Następnie dokładnie
spłukać

Wosk
Gotowy do użycia, wysokoskoncentrowany, szybkoschnący
wosk konserwujący lakierowane powierzchnie.

Ultra Foam Cleaner
Aktywna piana czyszcząca do stosowania z lancą pianującą.
Doskonale nadaje się do mycia samochodów, motocykli, łodzi,
etc. Skutecznie usuwa zabrudzenia uliczne, pył, resztki liści i
innych zabrudzeń pochodzenia organicznego. Uwaga! Piany nie
należy pobierać za pomocą wężyka środka czyszczącego ani
wlewać do zbiornika.

Pielęgnacja samochodów - ręczna
Środek do czyszczenia felg
Usuwa z felg stalowych i aluminiowych pył hamulcowy, sól i
inne zabrudzenia. Środek lekko zasadowy.

Zastosowanie
Do ręcznego stosowania
Suche, zimne felgi spryskać środkiem,
pozostawić na 3-5 min i dokładnie spłukać.

Środek do usuwania owadów
Usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy,
lusterek, szyb i elementów z tworzywa sztucznego.

Do ręcznego stosowania
Suche powierzchnie spryskać środkiem,
pozostawić na 3-5 min i dokładnie spłukać.

500 ml

6.295-377.0

Żelowy środek do czyszczenia szyb
Do ręcznego czyszczenia szyb i luster oraz gładkich odpornych
na działanie wody powierzchni. Usuwa także tłuste zabrudzenia. Dzięki żelowej konsystencji nie ścieka z czyszczonych
powierzchni.

Do ręcznego stosowania
Spryskać środkiem czyszczoną powierzchnię,
rozprowadzić i wytrzeć do sucha.

500 ml

6.295-378.0

Wosk ochronny
Skutecznie chroni i pielęgnuje lakierowane powierzchnie
nadwozia oraz elementy chromowane. Pokrywa i konserwuje
powierzchnie na długi czas.

Do ręcznego stosowania
Nakładać cienką warstwą szmatką nasączoną woskiem, pozostawić do wyschnięcia.
Następnie wypolerować suchą szmatką.

500 ml

6.295-371.0
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Wokół domu

Wsuwanie zielonych osadów

Efekt kwiatu Lotos’u dzięki formule opartej
na nanotechnologii

Czyszczenie mebli ogrodowych

Wokół domu: środki czyszczące stosowane w wysokociśnieniowych urządzeniach

Bezpieczne czyszczenie murów
i kamiennych elewacji

Wielkość
opakowania
5l

Nr kat.
6.295-359.0

Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących lub ręcznego stosowania
Nanosić nierozcieńczony roztwór wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym lub
ręcznie gąbką jako roztwór przygotowany
w proporcjach 1:10. Następnie dokładnie
spłukać.

5l

6.295-361.0

Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących lub ręcznego stosowania
Nanosić nierozcieńczony roztwór wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym lub
ręcznie gąbką jako roztwór przygotowany
w proporcjach 1:10. Następnie dokładnie
spłukać.

5l

6.295-358.0

Opis produktu
Środek do czyszczenia kamienia i elewacji
Mocny środek, który bez problemu usuwa olej, tłuszcz, sadzę,
pył, glony i zabrudzenia emisyjne z elewacji, tarasów i innych
kamiennych powierzchni.

Zastosowanie
Do wysokociśnieniowych urządzeń
czyszczących lub ręcznego stosowania
Nanosić nierozcieńczony roztwór wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym lub
ręcznie gąbką jako roztwór przygotowany
w proporcjach 1:10. Następnie dokładnie
spłukać.

Środek do czyszczenia drewna
Przeznaczony do wszelkich zabezpieczonych i niezabezpieczonych powierzchni drewnianych takich jak meble ogrodowe,
podłogi drewniane i tarasy. Środek nie niszczy drewna.

Środek do czyszczenia tworzywa
Czyści, chroni i pielęgnuje meble ogrodowe i sprzęt ogrodowy,
ramy okienne i inne powierzchnie z tworzywa. Środek nie niszczy czyszczonego materiału.

Wokół domu: środki czyszczące stosowane ręcznie
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Wielkość
opakowania
1l

Nr kat.
6.295-364.0

Do ręcznego stosowania
Po przeprowadzeniu czyszczenia środek
nanieść przy użyciu spryskiwacza firmy
Kärcher.

1l

6.295-366.0

Do ręcznego stosowania
Obficie spryskać środkiem czyszczoną
powierzchnię przy użyciu spryskiwacza firmy
Kärcher.

1l

6.295-369.0

Opis produktu
Środek do pielęgnacji kamienia i elewacji
Bardzo skuteczny środek impregnujący działający według formuły opartej na nanotechnologii (efekt kwiatu lotosu). Zapewnia
wielomiesięczną ochronę powierzchni kamiennych przed
zabrudzeniami i wpływem środowiska a także znacznie ułatwia
czyszczenie.

Zastosowanie
Do ręcznego stosowania
Po przeprowadzeniu czyszczenia środek
nanieść przy użyciu spryskiwacza firmy
Kärcher.

Środek impregnujący do drewna
Bardzo skuteczny środek impregnujący działający według formuły opartej na nanotechnologii (efekt kwiatu lotosu). Zapewnia
wielomiesięczną ochronę drewna przed zabrudzeniami i wpływem pogody. Nadaje się do każdego rodzaju drewna.
Środek do usuwania porostów
Środek usuwa algi, porosty i mchy bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności mechanicznych. Stosowany do
parapetów, (drewnianych) tarasów, podjazdów itd.

Opis produktu
ść

wo

no

Uniwersalny środek RM 555
Środek do usuwania zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i mineralnych z mebli ogrodowych, pojazdów, elewacji i wszystkich
odpornych na działanie wody powierzchni.

Zastosowanie
Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

Wielkość
opakowania
1l

Nr kat.
6.295-507.0

Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

1l

6.295-511.0

w

Środek do czyszczenia kamienia i elewacji
Mocny środek, który bez problemu usuwa olej, tłuszcz, sadzę, pył,
glony i zabrudzenia emisyjne z elewacji, tarasów i innych kamiennych powierzchni.

6.295-510.0

ść

Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

1l

wo

Środek do czyszczenia drewna
Przeznaczony do czyszczenia wszelkich zabezpieczonych i niezabezpieczonych powierzchni drewnianych takich jak meble
ogrodowe, drewniane podłogi i tarasy. Środek nie niszczy drewna.

Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

1l

6.295-509.0

ść

Środek do czyszczenia tworzywa
Czyści, chroni i pielęgnuje meble ogrodowe i sprzęt ogrodowy,
ramy okienne i inne wykonane z tworzywa powierzchnie. Środek
nie niszczy czyszczonego materiału.

Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

1l

6.295-508.0

ść

Szampon samochodowy
Lekko zasadowy, pianowy środek do dokładnego czyszczenia
samochodów i motocykli. Nieszkodliwy dla środowiska. Delikatny
wobec lakierowanych powierzchni.

Szampon i wosk
Szampon i wosk 2 w 1 przeznaczony do dokładnego czyszczenia
i pielęgnacji samochodów i motocykli. Usuwa zabrudzenia emisyjne, atmosferyczne, z oleju i smaru. Równocześnie chroni lakier,
skraca czas suszenia i zapewnia doskonałe efekty czyszczenia.

Umieścić butelkę Plug ‘n’ Clean w kieszeni urządzenia
wysokociśnieniowego. Ustawić dozowanie środka w
zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni, która
będzie czyszczona. Aplikować środek pod niskim ciśnieniem, zostawić go na chwilę, by mógł zadziałać, a następnie dokładnie spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem. Nie pozwolić środkowi wyschnąć.

1l

6.295-512.0

no

ość

no

wo

no

wo

no

no

ść
wo
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Dogłębne czyszczenie

Redukcja wilgoci o 50% możliwa dzięki
metodzie spryskiwania i odsysania

FoamStop do odkurzacza z filtrem wodnym
DS 5600

Środki czyszczące i pielęgnujące
Wielkość
opakowania
800g

Nr kat.
6.290-175.0

Stosowany w urządzeniach spryskującoodsysających (odkurzacze piorące)
100-200 ml RM 519 wlać do zbiornika i uzupełnić wodą.
Roztworem spryskiwać czyszczoną powierzchnię i natychmiast odsysać. Płukanie wodą nie jest konieczne.

1l

6.295-370.0

Stosowany w urządzeniach spryskującoodsysających (odkurzacze piorące)
500 ml RM 772 dodać do 10 l wody (<50˚C), roztworem
napełnić zbiornik urządzenia czyszczącego. Zalecane
zużycie: 10 l na 10 m2. Roztworem spryskiwać czyszczoną
powierzchnię i natychmiast odsysać. Nie płukać wodą.

0,5 l

6.295-373.0

Stosowany ręcznie lub w urządzeniach
spryskująco-odsysających
Roztwór do impregnacji, wlać do zbiornika urządzenia czyszczącego, spryskiwać nim powierzchnię z odległości ok. 30 cm
i pozostawić do wyschnięcia.

0,5 l

6.295-374.0

Wielkość
opakowania
125 ml

Nr kat.
6.290-852.0

Opis produktu
Proszek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 760
Klasyczny środek w proszku do zasadniczego czyszczenia
dywanów i tapicerki metodą spryskiwania i odsysania

Zastosowanie
Stosowany w urządzeniach spryskującoodsysających (odkurzacze piorące)
Proszek rozpuścić w zbiorniku z czystą wodą w proporcji
1:100, roztworem spryskać czyszczoną powierzchnię,
pamiętać o konieczności wypłukania wykładziny czystą wodą
pracując w jednym przejściu roboczym i odessać.

Środek do czyszczenia dywanów w płynie RM 519
Szybkoschnący środek skutecznie usuwa brud gromadzący
się na co dzień podczas zwykłego użytkowania dywanu i
mebli tapicerowanych.

Antyalergiczny środek do czyszczenia dywanów RM 772
Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki o właściwościach
antyalergicznych. Gwarantuje optymalna higienę podłóg przez
znaczną redukcję wywołującego alergię kurzu domowego.
Wykazuje się długotrwałą skutecznością, nawet do 9 miesięcy.
Care Tex RM 762
Zapewnia bardzo skuteczną i długotrwałą ochronę wszelkich
wykładzin tekstylnych. Tworzy na dywanach, tapicerce i
fotelach samochodowych powłokę chroniącą przez ponownym
zabrudzeniem. Stabilizuje włókna, co ułatwia odsysanie brudu.

Produkty uzupełniające do odkurzaczy z filtrem wodnym i parownic

Opis produktu
FoamStop
Odpieniacz w płynie skutecznie i szybko likwiduje pianę w
roztworze czyszczącym.
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Zastosowanie
Do odkurzacza z filtrem wodnym DS 5000
Do napełnionego wodą zbiornika dodać jedną nakrętkę (2ml)
FoamStop. Przy tworzeniu się zbyt obfitej piany dodać jeszcze jedną nakrętkę środka.

Nanoszenie środka czyszczącego
za pomocą spryskiwacza

Czyszczenie okien z urządzeniem WV 50

Środki do pielęgnacji podłóg twardych

Foam STOP do odkurzaczy parowych
SV 1802 i SV 1902

Środki pielęgnacyjne do powierzchni twardych
Wielkość
opakowania
1l

Nr kat.
6.295-381.0

Stosowanych ręcznie
Odkurzyć podłogę, przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop
wypłukać, dokładnie wycisnąć. Środek nanosić w ilości 10
ml/m2 dokładnie rozprowadzając mopem na poszczególnych
odcinkach podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego
wyschnięcia (ok. 20-30 min), następnie wypolerować.
Czyszczenie zachowawcze: Środek wlać do wody w
ilości 30 ml/l, przetrzeć wilgotnym mopem, pozostawić do
wyschnięcia i wypolerować.

1l

6.295-384.0

Środek do pielęgnacji parkietów lakierowanych / laminat
Optymalna pielęgnacja i ochrona lakierowanych parkietów, podłóg korkowych i laminowanych. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask.
Uwaga: Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny,
nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach.
Nie doprowadzać do zamarzania środka.

Stosowanie ręcznie
Odkurzyć podłogę, przetrzeć lekko wilgotnym mopem. Mop
wypłukać, dokładnie wycisnąć, nanosić w ilości 10 ml/m2
dokładnie rozprowadzając mopem na poszczególnych odcinkach podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia (ok. 20-30 min), następnie wypolerować.
Czyszczenie zachowawcze: Środek wlać do wody w
ilości 30 ml/l, przetrzeć wilgotnym mopem, pozostawić do
wyschnięcia i wypolerować.

1l

6.295-383.0

Środek do pielęgnacji posadzek matowych / linoleum / PVC
Optymalna pielęgnacja i ochrona matowych posadzek z kamienia sztucznego i naturalnego, linoleum i PVC. Usuwa ślady butów, ochronna powłoka
zostaje odnowiona a podłodze nadaje jedwabisty blask.
Uwaga: Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny,
nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach.
Nie doprowadzać do zamarzania środka.

Stosowanie ręczne
Odkurzyć podłogę, przetrzeć wilgotnym mopem. Mop wypłukać i wycisnąć. Nanosić środek w ilości 10 ml/m2 równomiernie rozprowadzając mopem na poszczególnych odcinkach
podłogi. Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia
(ok. 20-30 min), następnie wypolerować.

1l

6.295-382.0

Opis produktu
Środek do czyszczenia zasadniczego kamienia/linoleum/PVC
Do usuwania starych powłok nabłyszczających i uporczywych zabrudzeń z
kamienia, linoleum, PVC, lakierowanych parkietów i powierzchni korkowych.
Uwaga: Nie stosować na nielakierowanych powierzchniach drewnianych.

Zastosowanie
Czyszczenie zasadnicze:
Odkurzyć podłogę. Przygotować roztwór w proporcjach 100
ml – 1 l wody i równomiernie rozprowadzić po podłodze przy
użyciu mopa, pozostawić na krótko, ale nie doprowadzać do
wyschnięcia, przetrzeć raz lub dwa razy czystą wodą.
Czyszczenie zachowawcze: Odkurzyć podłogę.
Przygotować roztwór w proporcjach 100 ml – 5 l wody środka i wytrzeć raz lub dwa razy czystą wodą.

Środek do pielęgnacji parkietów woskowanych
Optymalna pielęgnacja i ochrona woskowanych podłóg drewnianych. Usuwa
ślady butów, ochronna powłoka zostaje odnowiona a podłodze nadaje
jedwabisty blask.
Uwaga: Po zabiegach pielęgnacyjnych pozostawić podłogę na 24 godziny,
nie nanosić wody, nie przesuwać mebli, nie chodzić po podłodze w butach.
Nie doprowadzać do zamarzania środka.
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Produkty do czyszczenia szkła i okien

Opis produktu
Koncentrat do czyszczenia szkła
Do czyszczenia wszelkich powierzchni szklanych i luster. Usuwa nawet
najbardziej uporczywe zabrudzenia jak tłuste plamy czy zanieczyszczenia emisyjne.
Koncentrat do czyszczenia okien
W praktycznych zestawach opakowań. Do czyszczenia wszelkich odpornych na działanie wody gładkich powierzchni takich jak szyby, lustra,
kabiny prysznicowe itd. Środek ma tę właściwość, że po jego zastosowaniu z oczyszczonych powierzchni woda spływa szybciej a ponowne
zabrudzenie nie następuje szybko.
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Zastosowanie
Ręcznie lub urządzeniem do mycia okien
250 ml środka daje 2,5 l roztworu czyszczącego.
Z zastosowaniem urządzenia do czyszczenia okien wlać
jedną nakrętkę do zbiorniczka, spryskać roztworem czyszczoną powierzchnię i odessać.
Przy użyciu Wet Vac WV 50
Oderwać opakowanie, koncentrat wlać do spryskiwacza i
dolać do niego 250 ml wody.

Wielkość
opakowania
500 ml

Nr kat.
6.295-375.0

4 x 20 ml

6.295-302.0

Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych
Środki czyszczące
Kärcher pozwalają na
zoptymalizowanie rezultatów
czyszczenia przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu
pracy, temperatury oraz
wydatku wody.

Opis produktu

Stosowanie

Właściwości/
Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

RM 81 ASF Aktywny środek czyszczący
Koncentrat aktywnego środka czyszczącego do wysokociśnieniowego mycia, łagodny dla materiałów, usuwa
mocne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Do
mycia pojazdów, plandek i silników.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z podgrzewaniem wody
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1-5%

Zasadowy
wartość pH:12.5
w koncentracie

2.5 l, VE: 4
200 l
10 l

■ 6.295-555.0
6.295-444.0
6.295-124.0

RM 31 EXTRA ASF Aktywny środek czyszczący
Zasadowy środek czyszczący do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i
warsztatach. Usuwa najsilniejsze zabrudzenia: olej, smar,
smołę, sadzę żywicę dymową. Skuteczny we wszystkich
zakresach temperatur.

Stosuje się głównie z urządzeniami wysokociśnieniowymi i spryskiwaczami wstępnymi
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1-5%

Zasadowy
wartość pH:13.5
w koncentracie

2.5 l, VE: 3
10 l
20 l
200 l

■
■
■
■

RM 36 ASF Środek do usuwania konserwacji pojazdów
Delikatnie usuwa woskowe powłoki ochronne i pozostałości smaru z lakierowanych powierzchni. Doskonale
sprawdza się z urządzeniami wysokociśnieniowymi

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z podgrzewaniem wody
Gotowy do użycia, Dozowanie: 1-5%

20 l
200 l

■ 6.295-423.0
■ 6.295-149.0

RM 800 ASF Środek do czyszczenia felg
samochodowych
Wysoce skuteczny koncentrat do czyszczenia felg.
Aktywnie działająca piana wspomaga delikatne usuwanie
zanieczyszczeń takich jak: pył hamulcowy, ślady po
gumie, osady i plamy z wapna oraz soli.

Stosuje się głównie do czyszczenia wstępnego, oraz w myjniach samoobsługowych
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 10%

Kwaśny
wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność:
2.5ml/felga

20 l

■ 6.295-441.0

RM 801 ASF Środek do czyszczenia felg
Stosuje się głównie do czyszczenia wstępsamochodowych – zasadowy
nego, oraz w myjniach samoobsługowych
Specjalny środek do czyszczenia powlekanych felg
Przygotowanie: 1+9 do 1+4
aluminiowych i stalowych felg ( wyłączając felgi bez powłoki
ochronnej). Wspomaga delikatne usuwanie zanieczyszczeń
takich jak: pył hamulcowy, ślady po gumie, osady z soli. Nie
ma negatywnego wpływu na betonowe podłoże w myjniach

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność:
5 ml/felga

20 l
200 l

■ 6.295-323.0
■ 6.295-401.0

RM 803 ASF Środek do wstępnego spryskiwania
Aktywny środek myjący, delikatny dla materiałów, do wysokociśnieniowego, spryskiwania wstępnego. Efektywnie usuwa
takie zabrudzenia jak tłuszcz, resztki olejowe i insekty

Do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących z podgrzewaniem wody, myjni samoobsługowych, urządzeń do wstępnego spryskiwania
lub myjni szczotkowych i bezdotykowych.
Przygotowanie 1+2 do 1+ 49
Dozowanie 0,5 do 2% (wychodząc z koncentratu)

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
zasadowy

20 l

6.295-435.0

RM 22 ASF Szampon w proszku
Skuteczny szamponujący proszek do mocnych zabrudzeń
olejowych, tłuszczowych i mineralnych. Doskonały do
czyszczenia pojazdów i mycia silników.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z podgrzewaniem wody
Przygotowanie: 1+9, Dozowanie: 0.5-1%

Zasadowy
wartość pH: 12
w koncentracie 1%

20 kg

6.295-254.0

RM 41 Wosk na gorąco
Środek do konserwacji i pielęgnacji lakieru. Na bazie
naturalnego wosku Carnauba. Nadaje powierzchniom
wysoki połysk.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z podgrzewaniem wody oraz ręcznie
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1-2%

Lekko kwaśny
wartość pH: 4
w koncentracie

10 l
20 l

■ 6.295-153.0
■ 6.295-154.0

20 l
200 l

■ 6.295-431.0
■ 6.295-084.0

Czyszczenie pojazdów i czyszczenie zachowawcze

RM 821 ASF Wosk do spryskiwania – osuszający
Środek konserwujący, nadający całemu pojazdowi długotrwały połysk i perlisty efekt. Nie pozostawia plam nawet
przy suszeniu dmuchawami.

Stosuje się głównie w myjniach samoobsłu- Obojętny
gowych i z wysokociśnieniowymi urządzenia- Wartość pH: 6,5
w koncentracie
mi czyszczącymi
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 1-2%

6.295-584.0
6.295-068.0
6.295-069.0
6.295-422.0

■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA)
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Opis produktu

Stosowanie

Właściwości/
Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

Czyszczenie i pielęgnacja w przemyśle spożywczym

Obojętny
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z dyszą do nanosze- wartość pH: 7
w koncentracie
nia piany oraz ze spryskiwaczami pianowymi.
Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 1-2%,
EK1 10 %

20 l

■ 6.295-178.0

Zasadowy
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z dyszą do nanosze- wartość pH: 12
w koncentracie
nia piany oraz ze spryskiwaczami pianowymi.
Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 1-2%,
FS 2000 4-6%, EK1 4-6%
Kwaśny
RM 59 ASF Pianowy środek czyszczący
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
Z łatwością usuwa z płytek ceramicznych, kafli i kontene- urządzeniami czyszczącymi z dyszą do nano- wartość pH: 2
rów osady i złogi z wapna, rdzy, smaru, białka, kamienia szenia piany oraz ze spryskiwaczami pianowymi w koncentracie
piwnego i mlekowego. Pianowy dywan zapewnia dłuDozowanie: mycie ręczne 2-5%,
gotrwałe i intensywne działanie środka na pionowych
wysokociśnieniowe 1-2%,
powierzchniach.
FS 2000 4-6%, EK1 4-6%

20 l

■ 6.295-100.0

20 l

■ 6.295-192.0

5l

■ 6.295-402.0

RM 57 ASF Pianowy środek czyszczący
Delikatny, neutralny pianowy środek czyszczący do
lekkich zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych.
Stabilna warstwa piany poprawia efekt czyszczenia i
łatwo się spłukuje.
RM 58 ASF Pianowy środek czyszczący
Skutecznie usuwa z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe
i białkowe oraz resztki środków spożywczych. Pianowy
dywan zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na pionowych powierzchniach.

RM 731
Usuwa najbardziej uciążliwe zabrudzenia tłuszczowe,
białkowe i olejowe oraz sadzę, z twardych powierzchni,
i urządzeń. Nadaje się do przemysłu spożywczego

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie

Zasadowy
RM 732 Środek czyszcząco-dezynfekujący
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wiruso- urządzeniami czyszczącymi oraz z szorowarkami. wartość pH: 9.5
w koncentracie
bójczo. Gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.
Dozowanie: mycie ręczne 0,75-7%,
wysokociśnieniowe 1-3%,
czyszczenie zachowawcze BR/BD 1-3%

10 l

6.295-183.0

RM 734 Dezynfekujący środek pianowy
Grzybobójczy, antywirusowy, bakteriobójczy i przetrwalnikobójczy preparat. Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe,
białkowe, olejowe oraz sadzę. Dywan gęstej piany pozwala
na skuteczne stosowanie na powierzchniach pionowych.

Stosuje się ze spryskiwaczami, spryskiwaczami Zasadowy
pianowymi, urządzeniami wysokociśnieniowymi wartość pH: 13
w koncentracie
z lancą pianującą Inno.
Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%

20 l

6.295-282.0

RM 735 Dezynfekujący środek czyszczący
Skuteczny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na
wirusowe zapalenie wątroby typu B).

Obojętny
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi oraz ze spryskiwa- wartość pH: 7.5
w koncentracie
czami wstępnymi
Dozowanie: wysokociśn. 1-3%,
BR/BD 1-3%

2.5 l, VE: 4
5l

■ 6.295-585.0
6,295-597,0

RM 25 ASF Kwaśny środek czyszczący
Kwaśny środek czyszczący do wysokociśnieniowego
mycia zasadniczego pomieszczeń sanitarnych. Usuwa
osady i złogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlekowego oraz tłuszcz i białko. Doskonale sprawdza się w
przemyśle spożywczym.

Silnie kwaśny
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi oraz ze spryskiwa- wartość pH: 1
w koncentracie
czami wstępnymi
Przygotowanie: 1+3,
Dozowanie: 0.5-10%

2.5 l, VE: 4
10 l
20 l

■ 6,295-588,0
■ 6.295-113.0
■ 6.295-420.0

RM 31 ASF Aktywny zasadowy środek czyszczący
Środek czyszczący do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego w branży przemysłowej i warsztatach. Usuwa
najtrudniejsze zabrudzenia z oleju, smaru, smoły, sadzy i
żywicy dymowej. Skutecznie działa we wszystkich zakresach
temperatur.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Zasadowy
urządzeniami czyszczącymi oraz ze spryski- wartość pH: 13.5
w koncentracie
waczami wstępnymi
Przygotowanie: 1+3,
Dozowanie: 1-5%

2.5 l, VE: 4
10 l
20 l
200 l

■
■
■
■

RM 750 Intensywny środek do czyszczenia zasadniczego
Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy, krwi i białka.
Ponadto skutecznie usuwa powłoki woskowe i polimerowe.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi oraz z szorowarkami.
Dozowanie: mycie ręczne 5-50%,
Szorowarki: 1-20%,
Wysokociśnieniowe:
przygotowanie 1+3,
dozowanie 1-5%

Zasadowy wartość
pH: 14
w koncentracie

10 l

6.295-185.0

RM 33 Środek do usuwania żywic i smółek
Płynny, bardzo silny środek do czyszczenia zasadniczego.
Usuwa ekstremalne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły,
sadzy i smółki wędzarnianej oraz przypalonej glazury
cukrowej.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi zimną wodą oraz
spryskiwaczami wstępnymi
Przygotowanie/Dozowanie:
wstępne spryskiwanie 1+9/ bez rozcieńczania
mycie wysokociśnieniowe 1+3 / 4-8%

Zasadowy
wartość pH: 13,5
w koncentracie
Wydajność: 40m2/l

20 l

■ 6.295-560.0

■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA)
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Do zastosowania ręcznego, z urządzeniami
wysokociśnieniowymi oraz spryskiwaczami
Dozowanie 1-5%

6.295-584.0
6.295-068.0
6.295-069.0
6.295-422.0

Środki czyszczące do urządzeń wysokociśnieniowych

Czyszczenie fasad

Czyszczenie szyb

Opis produktu

Usuwanie grafitti

Stosowanie

Właściwości/
Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

Czyszczenie fasad

RM 55 ASF Uniwersalny środek czyszczący
Silny środek w koncentracie do czyszczenia wysokociśnieniowego. Przeznaczony do usuwania uporczywych
zanieczyszczeń z tłuszczu, oleju i zabrudzeń emisyjnych.
Polecany do czyszczenia elewacji.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Lekko zasadowy
wartość pH: 10
urządzeniami czyszczącymi zimną wodą
w koncentracie
Dozowanie: 0.5-8%

Środek ścierny
Stosuje się z pistoletami oraz systemami do
Przy ziarnistości 0.2 - 0.8 mm idealnie nadaje się do czysz- piaskowania.
czenia klinkieru, cegły, piaskowca, lastryko, stali, brązu,
twardego drewna lub betonu. Przy ziarnistości 0.25-1.5 mm
skuteczny w czyszczeniu stali, granitu, betonu komórkowego i płukanego. Doskonale nadaje się do usuwania rdzy i
powłok lakierniczych.

2.5 l, VE: 4
10 l

■ 6,295-579,0
■ 6.295-090.0

Ścierniwo drobne
wielkość ziarna
0.2 - 0.8 mm

25 kg

6.295-564.0

Ścierniwo grube
wielkość ziarna
0.25 – 1.5 mm

25 kg

6.295-565.0

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Zasadowy
urządzeniami czyszczącymi oraz ze spryski- wartość pH: 13.5
w koncentracie
waczami wstępnymi
Przygotowanie: > 6% (żel)
Dozowanie: < 6% (płyn)

20 l

■ 6.295-447.0

RM 39 ASF Środek do odtłuszczania części maszynowych
Niskopieniący się środek do odtłuszczania i usuwania sadzy.
Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną czyszczonym
częściom.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Lekko zasadowy
urządzeniami czyszczącymi oraz z urządze- wartość pH: 10
w koncentracie
niami do czyszczenia części.
Dozowanie: 1-5%

20 l

■ 6.295-165.0

RM 47 ASF Proszek do fosfatowania
Umożliwia odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu
roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną i przygotowuje podkład o dobrej przyczepności pod lakier.
W przeróbce wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego żelaza.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Kwaśny
wartość pH: 3
urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą
w koncentracie
Przygotowanie 1+9
Dozowanie: 0.5-1%

20 kg

■ 6.295-163.0

20 l

■ 6.295-219.0

RM 43 Żel do czyszczenia fasad
Silny środek do czyszczenia fasad w żelu. Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, oleju i smaru oraz zanieczyszczenia
emisyjne. Nadaje się do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szkła i aluminium.
Czyszczenie części i fosfatowanie

RM 48 ASF Środek do fosfatowania w płynie
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi Kwaśny
Umożliwia odtłuszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu
urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą. wartość pH: 2
w koncentracie
roboczym. Zapewnia czasową ochronę antykorozyjną i
Dozowanie: 0.5-1%
przygotowuje podkład o dobrej przyczepności pod lakier. W
przeróbce wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego żelaza.
■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA)
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Zapobieganie osadzaniu się kamienia kotłowego dla zapewnienia długiej żywotności

Czyszczenie części

Opis produktu

Czyszczenie materiałów budowlanych

Stosowanie

Właściwości/
Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

Czyszczenie zachowawcze i serwisowanie urządzeń ciśnieniowych

RM 101 ASF Kwas do rozpuszczania wapnia
Zawiera kwas solny. Do szybkiego usuwania osadów z
wapnia. Rozpuszcza utwardzone resztki wapnia i środków czyszczących oraz zapewnia trwałą ochronę antykorozyjną. Szczególnie przydatny w czyszczeniu wężownic
w urządzeniach wysokociśnieniowych.

Silnie kwaśny wartość 5 l
Odwapnianie wężownic grzewczych:
pH: 1
uruchomić przepływ rozcieńczonego kwasu
w koncentracie
w otwartym obiegu przez ok. 15 min. w temp.
maks. 40˚C, następnie spłukać wodą, a na
koniec w celu zneutralizowania przepłukać zasadowym środkiem czyszczącym.
Przygotowanie: 1+9

RM 110 ASF Środek zmiękczający wodę
Zabezpiecza wysokociśnienieniowe urządzenia czyszczące z podgrzewaniem wody przed osadzaniem się
wapnia w wężownicy. Nie zawiera fosforanów i do temp.
150˚C zapobiega odkładaniu się kamienia wapiennego
w systemach wężownic grzewczych. Gwarantuje długą
żywotność wysokociśnieniowym urządzeniom czyszczącym z podgrzewaniem wody.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą
oraz w układach z zamkniętym obiegiem na
gorącą wodę
Dozowanie: 6ml/˚dH na m3 wody

Obojętny
wartość pH: 7
w koncentracie

10 l

■ 6.295-303.0

200 l

■ 6.295-305.0

RM 110 ASF Advance 1
Chroni przed osadzaniem się kamienia w urządzeniach
wysokociśnieniowych, ze zintegrowaną ochroną antykorozyjną. Nowa formuła zapobiega odkładaniu się kamienia
wapiennego w systemach wężownic grzewczych do temp.
150oC, oraz zapobiega korozji wszystkich części urządzenia
mających kontakt z wodą

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą z
nowym systemem ochronnym (nowa linia
HDS)
Dozowanie: 6ml/˚dH na m3 wody

Obojętny
wartość pH: 7
w koncentracie

1 l, VE: 6

■ 6.295-299.0

RM 111 ASF Advance 2
Zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego w urządzeniach wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody (do
150oC) wraz ze zintegrowanym systemem antykorozyjnym
do zastosowania w szczególności z nową linią HDS. Nowy
RM 111 ASF dodatkowo zapewnia ciągłą konserwację
pompy i ochronę przed zanieczyszczeniami „czarnej wody”
(rdza w wężownicach grzewczych spowodowana bardzo
miękką wodą).

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą z
nowym systemem ochronnym (nowa linia
HDS)
Dozowanie: 6ml/˚dH na m3 wody

Zasadowy
wartość pH: 11
w koncentracie

1 l, VE: 6

■ 6.295-287.0

■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA)
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■ 6.295-398.0

Środki czyszczące i pielęgnujące do dywanów i tapicerek
Środki czyszczące i pielęgnujące Kärcher zostały stworzone do dogłębnego, a zarazem delikatnego czyszczenia
dywanów, wykładzin tekstylnych oraz tapicerek meblowych i samochodowych.

Opis produktu

Numer
Katalogowy

Zastosowanie

Dozowanie

Opakowanie

Z odkurzaczami piorącymi:
rozpuścić proszek w zbiorniku wody
czystej w ilości 1% (100g w 10l wody),
nanosić z jednoczesnym odsysaniem.
Następnie spryskać czystą wodą i ponownie odessać.

Lekko zasadowy
pH: 9
Roztwór
o stężeniu 1%
Wydajność:
100m2/kg

800 g, VE: 4 ■ ■ 6.290-175.0
10 kg

■ ■ 6.291-388.0

RM 760 Tabletki
Tabletki do zasadniczego czyszczenia wykładzin
tekstylnych i tapicerki meblowej. Opakowane w
rozpuszczalną w wodzie folię.

Z odkurzaczami piorącymi:
rozpuścić 2 tabletki w zbiorniku wody
czystej (8 l), nanosić z jednoczesnym
odsysaniem. Następnie spryskać czystą
wodą i ponownie odessać.

Obojętny
wartość pH: 6
Roztwór
o stężeniu 1%
Wydajność:
8m2/tabletkę

16 tab.
VE: 20

■ 6.290-828.0

200 tab.

■ 6.290-500.0

RM 764 Płyn
Płyn do zasadniczego czyszczenia wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania
i odsysania.

Z odkurzaczami piorącymi:
Do 10 litrów wody dodać 100 ml płynu.
Nanosić z jednoczesnym odsysaniem.
Następnie spryskać czystą wodą i ponownie odessać.

Lekko zasadowy
pH:9
W koncentracie

10 l

■ 6.295-290.0

RM 767 Szybkoschnący do czyszczenia dywanów
Płynny, szybkoschnący środek czyszczący do
spryskiwania z odsysaniem przy czyszczeniu wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej. Idealny do
czyszczenia w tzw. międzyczasie, gdyż posiada do
70% krótszy czas schnięcia niż środki tradycyjne.

Z odkurzaczami piorącymi:
wymieszać 125 ml w zbiorniku czystej
wody (10 l), nanosić z jednoczesnym
odsysaniem, wypłukać czystą wodą i
odessać.

Lekko kwaśny
Wartość pH: 5
W koncentracie
Wydajność:
100m2/l

10 l

■ 6.295-198.0

MR 768 iCapsol Płyn do kapsułkowania
Aktywny środek do pielęgnacyjnego czyszczenia
wykładzin. Rozpuszcza brud, odciąga go od włókien i wiąże w postaci kapsułek. Luźny brud zamknięty w kapsułkach bardzo łatwo usunąć za
pomocą odkurzacza szczotkowego

Do zastosowania z urządzeniami typu Obojętny
BRS i BRC z dwoma przeciwbieżnymi Wartość pH: 6
W koncentracie
szczotkami
Nanieść spryskiwaczem około 50 ml 6%
roztworu na 1m2 powierzchni. Rozprowadzić środek za pomocą szczotek. Po
wyschnięciu odkurzyć wykładzinę odkurzaczem szczotkowym.
Do kapsułkowania zaleca się urządzenie
BRS 43/500 ze specjalnym zbiornikiem
na środek

10 l

■ 6.295-562.0

Środki do czyszczenia ze spryskiwaniem i szamponowania dywanów
RM 760 Proszek do prania wykładzin
Klasyczny proszek do zasadniczego czyszczenia
wykładzin tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie
spryskiwania i odsysania.

■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA) dla ochrony środowiska.

■ Phosphate-free.   

Środek czyszczący RM 760
w torebkach
Zalety: wysoka skuteczność
czyszczenia, przyjemny zapach,
łatwe dozowanie. RM 760 jest
wyjątkowo łagodny dla dywanów.

Wilgotność resztkowa (g/m 2)

Graficzny diagram
ilustrujący proces
schnięcia przy
zastosowaniu
RM 767

120
100
80

70 min

60
40
20

   Konwencjonalny
środek czyszczacy
   Kärcher RM 767
   Suchość

22 min
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Meble wyglądają jak nowe

Czyszczenie tapicerki samochodowej

Opis produktu
Środki do pielęgnacji powierzchni tekstylnych
RM 762 Środek do impregnacji dywanów
Zapewnia skuteczną ochronę wszelkim wykładzinom i tapicerkom tekstylnym. Pokrywa je ochronną warstwą zabezpieczającą przed brudem i
ponownym zabrudzeniem. Pozwala na wydłużenie okresów między kolejnymi zabiegami czyszczenia.

Zastosowanie

Dozowanie

Opakowanie

Z odkurzaczami piorącymi
Dozowanie:
lub spryskiwaczami:
12.5 %
wlać roztwór impregnujący do zbiornika
urządzenia lub spryskiwacza RM. Spryskiwać w odstępach ok. 30 min. i pozostawić
do wyschnięcia.
Przygotowanie: 1+7

5l

■ 6.290-002.0

RM 769 Środek do wywabiania plam
Uniwersalny odplamiacz do wszelkich wykładzin
i tapicerek tekstylnych.

Do stosowania ręcznego:
zebrać duże śmieci, nanieść środek i po
upływie ok. 5 min. osuszyć ściereczką.

0.5 l, VE: 6

■ 6.295-490.0

RM 761 Reduktor piany
Redukuje powstawanie piany w zbiorniku
brudnej wody

Stosuje się głównie z szorowarkami
i odkurzaczami piorącymi.
Dodać bez rozcieńczania do zbiornika
wody brudnej.

Dozowanie: 0.5%
Dozowanie w
urządzeniach
wyposażonych w
odpieniacze mechaniczne: patrz
instrukcja obsługi
urządzenia.

10 x 200 ml
2.5 l

■ 6.291-397.0
■ 6.291-389.0

RM 770 Płyn do prania na sucho
Silny środek czyszczący do dywanów i tapicerek.
Wielokrotnie zwiększa odporność na zabrudzenie. Nie zawiera środków powierzchniowo-czynnych.

Stosuje się głównie z urządzeniami
jednotarczowymi oraz ręcznie, jako
środek do wstępnego spryskiwania
przed czyszczeniem na sucho.
Przygotowanie: 1+7 do 1+17

Lekko zasadowy
pH: 9
W koncentracie

6x1 l

■ 6.295-489.0

■ Nitrilotriacetate-free (bez NTA) dla ochrony środowiska.   

Czyszczenie z wykorzystaniem środka iCapsol
1

Przed

Proces czyszczenia
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Numer
Katalogowy

2

Odkurzanie (odkurzacz szczotkowy)
po całkowitym wyschnięciu wykładziny

Po

Środki czyszczące i pielęgnujące do podłóg twardych
Wysoce wydajne środki czyszczące Kärcher znacznie ułatwiają pracę.
Efektywnie skracają czas jej trwania oraz optymalizują rezultaty czyszczenia i zmniejszają zużywanie się podzespołów urządzeń oraz ich elementów
eksploatacyjnych. Prawidłowy dobór urządzeń, wyposażenia oraz środków
czyszczących zapewnia optymalną ochronę czyszczonych powierzchni
oraz samych urządzeń.

Opis produktu

Stosowanie

Właściwości/
Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

RM 752 EXTRA Stripper
do usuwania powłok ochronnych
Skuteczny środek do usuwania powłok nabłyszczających, woskowych i polimerowych.

Stosuje się głównie
z szorowarkami lub ręcznie
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1%
zasadnicze 10-50%

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność:
20m2/l

10 l

6.294-996.0

RM 754 Stripper do czyszczenia linoleum
Uniwersalny środek do usuwania powłok z wszelkich wykładzin wrażliwych na alkalia. W szczególności przeznaczony do podłóg z linoleum.
Usuwa powłoki nabłyszczające, woskowe i polimerowe. Może być także stosowany do czyszczenia zachowawczego.

Stosuje się głównie
z szorowarkami lub ręcznie
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1-3%
zasadnicze 20-50%

Lekko zasadowy
wartość pH: 9.5
w koncentracie
Wydajność:
15m2/l

10 l

■ 6.295-563.0

RM 740 Specjalna powłoka metaliczna
Połysk, ochrona i pielęgnacja dla intensywnie
eksploatowanych powierzchni, np. w warsztatach
czy w branży przemysłowej. Antypoślizgowa powłoka metaliczna nadaje połysk i zwiększa odporność nawierzchni.

Do stosowania ręcznego: po czyszczeniu zasadniczym lub zdjęciu wierzchniej
powłoki nanieść równomiernie pierwszą
warstwę mopem lub wełnianą szczotką.
Po godzinie schnięcia powtórzyć. W razie
potrzeby nanieść trzecią warstwę. Dozowanie: bez rozcieńczania

Lekko zasadowy
wartość pH: 9.5
w koncentracie
Wydajność:
8m2/l

10 l

■ 6.295-155.0

RM 781 Specjalna powłoka antypoślizgowa
Tworzy wodoodporną, odporną na ścieranie, dającą się polerować warstwę zabezpieczającą i pielęgnacyjną na wszystkich wodoodpornych, twardych
i elastycznych podłogach i wykładzinach. Szczególnie nadaje się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, ponieważ posiada certyfikat o właściwościach antypoślizgowych wg normy
DIN V 18032-2:2001-04.

Do stosowania ręcznego: w celu naniesienia powłoki nanieść równomierną
cienką warstwę nie rozcieńczonego
RM 781 na dokładnie wyczyszczoną,
zneutralizowaną i suchą podłogę. Pozostawić do wyschnięcia i w razie potrzeby
powtórzyć zabieg kilkukrotnie. Polerowanie zwiększa połysk. Dozowanie: bez
rozcieńczania

Obojętny
wartość pH: 8
w koncentracie
Wydajność:
10m2/l

10 l

■ 6.295-034.0

RM 780 EXTRA
łagodny środek antypoślizgowy do PCV
Skuteczny środek czyszczący i pielęgnujący do
wszystkich wodoodpornych, twardych i elastycznych podłóg oraz wykładzin. Szczególnie nadaje
się do hal sportowych i wielofunkcyjnych, ponieważ posiada certyfikat o właściwościach antypoślizgowych wg normy DIN V 18032-2:2001-04.
RM 780 nie pieni się i nie pozostawia smug po
wyschnięciu.

Do stosowania ręcznego
lub z szorowarkami:
Dozowanie: mop 1-3%
szorowarka 0.5-2%
nie wymaga wycierania

Lekko zasadowy
wartość pH: 9
w koncentracie
Wydajność:
1000m2/l

2,5 l, VE: 4

6.295-580.0

10 l

6.294-997.0

20 l

6.294-468.0

RM 746 Środek do stosowania ręcznego
Aktywny środek czyszczący na bazie naturalnego mydła. Wzmacnia odporność na zarysowania
i utrudnia ponowne osadzanie się zanieczyszczeń.

Do stosowania ręcznego
lub z szorowarkami:
Dozowanie: mop 1-3%
szorowarka 1-3%
nie wymaga wycierania

10 l

■ 6.295-156.0

200 l

■ 6.295-465.0

Strippery

Powłoki

Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podłóg elastycznych

Lekko zasadowy
wartość pH: 9
w koncentracie
Wydajność:
1000m2/l

■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA)
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Opis produktu

Stosowanie

Właściwości
/Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

Czyszczenie zachowawcze i zasadnicze podłóg elastycznych
RM 748 Środek czyszcząco-regenerujący
Antypoślizgowa emulsja na bazie wosku do regeneracji i odświeżania wcześniej naniesionych powłok np.
RM 740 czy RM 742.

Do stosowania z urządzeniami
jednotarczowymi: nanosić
odcinkami po 5 ml/m2 lub szczotką do polerowania bądź nabłyszczać później

Lekko zasadowy
Wartość pH: 8.5
w koncentracie
Wydajność: 200m2/l

10 l

■ 6.295-162.0

RM 743 Uniwersalny środek do podłóg
Niskopieniący środek do czyszczenia wodoodpornych
powierzchni twardych i elastycznych

Zalecany do małych
szorowarek
Dozowanie:
Ręcznie: 1-2%
Szorowarka: 0.5-2%

Zasadowy
Wartość pH 10
w koncentracie

1 l, VE: 6

■ 6.295-293.0

RM 730 Środek czyszcząco-nabłyszczający
Niskopieniący środek czyszczący przeznaczony do
wszystkich podłóg twardych, zwłaszcza do wysokopołyskliwego kamienia. Wysycha nie pozostawiając śladów ani zacieków.

Do stosowania głównie z
kompaktowymi szorowarkami
Dozowanie:
Mycie ręczne (mop) 1-3%
Szorowarki 0.5-3%

Zasadowy
Wartość pH: 10,8
w koncertracie

1 l, VE: 6

■ 6.295-491.0

RM 69 ASF Alkaliczny środek do czyszczenia podstawowego
Silny środek czyszczący do podłóg i posadzek przemysłowych usuwa uporczywe zanieczyszczenia ze
smaru, oleju, sadzy oraz zanieczyszczenia mineralne.

Do stosowania ręcznego
lub z szorowarkami:
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze
0.5 – 1%
czyszczenie zasadnicze
10 – 25%

Zasadowy
wartość pH: 12
w koncentracie
Wydajność:100 m2/l

2,5 l, VE: 4

■ 6.295-582.0

10 l

■ 6.295-120.0

200 l

■ 6.295-416.0

RM 755 ES Środek czyszczący niskopieniący
Środek czyszczący o cytrynowym zapachu, niskopieniący, do wszystkich rodzajów podłóg twardych. Wysycha nie pozostawiając smug. Szczególnie polecany
do podłóg kamiennych o wysokim połysku.

Do stosowania ręcznego
lub z szorowarkami:
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze
1 – 3%
czyszczenie zasadnicze
10 – 25%

Zasadowy
wartość pH: 12
w koncentracie
Wydajność:100 m2/l

10 l

■ 6.295-174.0

RM 750 Środek do intensywnego czyszczenia
zasadniczego
Silny środek do czyszczenia zasadniczego, usuwa
uporczywe zanieczyszczenia z oleju, smaru, sadzy,
krwi i białka. Ponadto skutecznie usuwa powłoki woskowe i polimerowe.

Stosuje się głównie z wysokoci- Zasadowy
wartość pH: 14
śnieniowymi urządzeniami
czyszczącymi oraz z szorowar- w koncentracie
kami
Dozowanie: mycie ręczne 5-50%,
wysokociśnieniowe: Przygotowanie: 1+3, Dozowanie: 1-5%, szorowarki 5-50%

10 l

6.295-185.0

RM 752 EXTRA Stripper do usuwania powłok
ochronnych
Skuteczny środek do usuwania powłok nabłyszczających, woskowych i polimerowych.

Stosuje się głównie z szorowarkami lub ręcznie.
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1%,
zasadnicze 10-50%

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność: 20m2/l

10 l

6.294-996.0

RM 753 Środek do czyszczenia kamionki
Specjalny środek czyszczący do płytek z kamionki
szlachetnej. Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia
tłuszczowe, olejowe i mineralne. Nie zaburza antypoślizgowych właściwości płytek kamionkowych.

Stosuje się głównie z szorowarkami lub ręcznie.
Dozowanie:
czyszczenie ręczne/mop 3%,
zachowawcze 3 -5%,
zasadnicze 5-20%

Zasadowy
wartość pH: 11
w koncentracie
Wydajność: 300m2/l

2,5 l, VE: 4 ■ 6.295-046.0

RM 751 Środek do usuwania nalotu
cementowego
Kwaśny środek do czyszczenia zasadniczego do
szorowarek. Rozpuszcza powłoki cementowe, złogi i
osady z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego.

Stosuje się głównie z szorowarkami
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1 - 5%,
zasadnicze 5 - 25%,
usuwanie filmu cementowego 10
– 50%, na wyrobach betonowych
maks. 30%

Kwaśny
Wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność: 100m2/l

2,5 l, VE: 4 ■ 6.295-043.0

RM 770 Uniwersalny środek czyszczący
Silny, uniwersalny środek czyszczący nie zawierający
substancji powierzchniowo czynnych, przeznaczony
do wszystkich podłóg twardych, sprężystych i tekstylnych. Usuwa uporczywe zabrudzenia olejowe i plamy
z nikotyny.

Do stosowania ręcznego ze
Lekko zasadowy
spryskiwaczami
Wartość pH: 8.6
Dozowanie: 1:1 - 1:20
w koncentracie
Czyszczenie ekstraktorami 10 100 ml. na 10 l. wody
Czyszczenie z padami z mikrofibry
1+7 - 1+17

■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA).
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10 l

■ 6.295-082.0

10 l

■ 6.295-129.0

1 l, VE: 6

■ 6.295-489.0

Właściwości
/Wydajność

Wielkość
opakowania

Numer
katalogowy

RM 776 Środek do usuwania śladów
Do stosowania ręcznego ze sprypo oponach
skiwaczami
Środek o silnym działaniu do usuwania śladów po
Dozowanie: bez rozcieńczania
oponach i śladów jazdy wózków widłowych. Może być
również stosowany do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń, takich jak tłuszcz, sadza, powłoki polimerowe czy woskowe.

Kwaśny
Wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność: 190m2/l

10 l

6.295-131.0

RM 749 Środek do krystalizacji marmuru
Środek do krystalizowania uodparnia i utwardza
podłogi zawierające wapień jak marmur, lastryko i
beton. Poddana krystalizacji podłoga jest twardsza i
bardziej odporna na
zarysowania.

Stosuje się głównie z szorowarkami: nanosić spryskując odcinkami,
bez rozcieńczania, ok. 10 ml/m2,
następnie zastosować odpowiednią
szorowarkę.

Kwaśny
Wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność: 190m2/l

10 l

■ 6.290-038.0

RM 775 ASF Proszek do krystalizacji
Środek do krystalizacji marmuru i lastryko.

Stosuje się głównie z szorowarkami: powierzchnię należy uprzednio
dokładnie umyć oraz zneutralizować.
Krystalizację należy przeprowadzić
przy użyciu urządzenia jednotarczowego oraz padu do krystalizacji.

5 kg

■ 6.295-117.0

RM 758 Środek do czyszczeni schodó
ruchomych
Intensywny środek czyszczący do ruchomych ciągów
pieszych. Zapewnia ochronę antykorozyjną wszelkim
metalowym elementom schodów i chodników. Rozpuszcza tłuszcz, zanieczyszczenia olejowe i mineralne.

Stosuje się głównie z szorowarkami do czyszczenia schodów ruchomych
Dozowanie: 10 -25%

20 l

■ 6.295-408.0

Opis produktu

Stosowanie

Do zastosowań specjalnych

Obojętny
Wartość pH: 7.5
w koncentracie
Wydajność: 20ml/
stopień

■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA).

Środki czyszczące do myjni części
Czyszczenie części
Właściwości/
Wydajność
Obojętny
wartość pH: 7.6

Wielkość
opakowania
20 l

Numer
katalogowy
6.295-260.0

Stosuje się w myjniach części
PC 100 M1 BIO i PC 100 M2 BIO
Dozowanie: bez rozcieńczania

Lekko zasadowy
wartość pH: 8.8

20 l

6.295-261.0

Stosuje się w myjniach części
PC 100 M1 BIO i PC 100 M2 BIO
Dozowanie: bez rozcieńczania

Obojętny
wartość pH: 6
w koncentracie

250 ml

6.295-262.0

Opis produktu
PC Bio 10 Środek do mycia części
Biologicznie aktywny środek czyszczący na bazie wody,
pH neutralne, delikatny dla skóry, bez rozpuszczalników.
Stosowany do usuwania zaolejonych i zatłuszczonych części np. w warsztatach samochodowych

Zastosowanie
Stosuje się w myjniach części
PC 100 M1 BIO i PC 100 M2 BIO
Dozowanie: bez rozcieńczania

PC Bio 20 Środek do mycia części
Biologicznie aktywny środek czyszczący na bazie wody,
pH neutralne, delikatny dla skóry, bez rozpuszczalników.
Do usuwania tłustych zabrudzeń z wrażliwych powierzchni:
aluminium, srebro czy tytan
Aktywator mikrobiologiczny
Reaktywacja mikroorganizmów po długich przerwach w
pracy urządzenia lub gdy środek czyszczący jest bardzo
zanieczyszczony
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Środki czyszczące do myjni samochodowych
i centrów mycia samoobsługowego
Spryskiwanie wstępne i mycie kół samochodowych
Opis produktu
RM 803 ASF Środek do wstępnego spryskiwania
Aktywny środek myjący, delikatny dla materiałów, do wysokociśnieniowego spryskiwania wstępnego. Efektywnie usuwa zabrudzenia olejowe czy insekty.

RM 804, RM 805 ASF Środek do czyszczenia plandek
i samochodów ciężarowych
Środek do spryskiwania wstępnego skutecznie wspomagający
w myjniach szczotkowych i wysokociśnieniowych. Usuwa
uporczywe zabrudzenia ze smaru, sadzy, oleju, smoły, resztki
insektów oraz szary nalot z pojazdów.

Stosowanie
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi
gorącą wodą, w myjniach samoobsługowych i z urządzeniami do spryskiwania wstępnego oraz w myjniach
szczotkowych i bezdotykowych.
Przygotowanie: 1+2 -1+49. Dozowanie:
0.5 – 2% (wychodząc od koncentratu)
Stosuje się głównie w myjniach
pojazdów użytkowych, w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących oraz ze spryskiwaczami
wstępnymi.
Dozowanie: 1 – 3%

Właściwości/
Wydajność
Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność:
20ml /samochód
osobowy

Wielkość
opakowania
20 l
200 l

Numer
katalogowy
6.295-435.0
6.294-978.0

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność:
250ml /samochód ciężarowy

20 l
200 l

6.295-434.0
6.295-241.0

RM 800 ASF Środek do czyszczenia felg samochodowych
Bardzo skuteczny koncentrat do czyszczenia kół. Aktywnie
działająca piana wspomaga usuwanie wszelkich spotkanych
zanieczyszczeń kół jak pył hamulcowy, pył ze ścieranych opon,
osady z soli zimą.

Stosuje się głównie do wstępnego
spryskiwania ręcznego.
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 10%

Kwaśny
wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność:
2.5ml /felgę

20 l

■ 6.295-441.0
■ 6.295-452.0

RM 801 ASF Środek do czyszczenia felg
samochodowych – zasadowy
Specjalny środek do czyszczenia powlekanych felg aluminiowych i stalowych felg (wyłączając felgi bez powłoki ochronnej).
Wspomaga delikatne usuwanie zanieczyszczeń takich jak: pył
hamulcowy, ślady po gumie, osady z soli. Nie ma negatywnego
efektu na betonowe podłoże w myjniach

Stosuje się głównie do czyszczenia
wstępnego
Oraz w myjniach samoobsługowych
Przygotowanie: 1+9 do 1+4

Zasadowy wartość pH: 13
w koncentracie
Wydajność:
5 ml/felga

20 l
200 l

■ 6.295-323.0
■ 6.295-401.0

Mycie wysokociśnieniowe, mycie pianowe, pozostałe środki
Opis produktu
RM 816 ASF NANO formuła
Wysoce aktywny szampon do myjni szczotkowych i
myjni automatycznych. Specjalna formuła redukuje tarcie
powodowane szczotkami zapewniając ochronę pojazdom.
Jednocześnie przygotowuje powierzchnię do zastosowania
środka RM 732 ASF
RM 806 ASF Środek do mycia wysokociśnieniowego
Koncentrat czyszczący skutecznie rozpuszcza i usuwa
zanieczyszczenia drogowe, jak kurz, smary, olej, insekty,
żywice drzewne i błoto.

Zastosowanie
Głownie do myjni szczotkowych
Dozowanie: 0,2%

Właściwości/
Wydajność
Lekko zasadowy
Wartość pH: 8,5

Wielkość
Numer
opakowania katalogowy
■ 6.295-440.0
20 l
■ 6.295-322.0
200 l

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi gorącą wodą, w myjniach
samoobsługowych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 0.2 – 0.5%

Zasadowy
wartość pH: 13.5
w koncentracie
Wydajność:
30ml /samochód
osobowy

20 l
200 l

■ 6.295-433.0
■ 6.295-134.0

RM 811 ASF Aktywny środek myjący nieczyszczący wosku
Środek myjący o silnym działaniu, do stosowania w automatycznych myjniach samochodowych. Posiada specjalną
formułę chroniącą lakier.

Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych
Dozowanie: 0.2%

20 l
200 l

■ 6.295-439.0
■ 6.295-140.0

RM 812 ASF Aktywny środek pianowy
Wysoce efektywny środek do wytwarzania piany w myjniach szczotkowych. Posiada specjalną formułę chroniącą
zarówno lakier, jak i szczotki.

Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych oraz samoobsługowych
Dozowanie: 0.2%

20 l
200 l

■ 6.295-430.0
■ 6.295-137.0

RM 841 ASF Środek czyszczący do hal, myjni i glazury
Znakomity środek do mycia hal i płytek. Kwaśny koncentrat
usuwa takie zanieczyszczenia jak osady wapnia, resztki
tłuszczu, mydła oraz ślady rdzy.

Do stosowania ręcznego
Przygotowanie/ Dozowanie:
czyszcz. zasadnicze: 1+1 do 1+4/20 - 50%,
zachowawcze: 1+9 do 1+19/ 10%

20 l

■ 6.295-427.0

Sól zmiękczająca wodę
Szczególnie skuteczna w zmiękczaniu wody w instalacjach
na wodę miękką i osmotyczną.

Lekko zasadowy
wartość pH: 8.5
w koncentracie
Wydajność:
30ml /sam. os.
Lekko zasadowy
wartość pH: 8.5
w koncentracie
Wydajność:
16ml /sam. os.
Kwaśny
wartość pH: 1
w koncentracie
Wydajność:
75m2/l

Stosuje się głównie w myjniach automatycznych i samoobsługowych

25 kg

6.287-016.0

■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA).
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Woski i środki pielęgnacyjne
Właściwości/
Wydajność
Lekko kwaśny
Wartość pH: 4
W koncentracie

Wielkość
opakowania
■
20 l
■
200 l

Myjnie samoobsługowe i myjnie
szczotkowe bez osuszania oraz
urządzenia wysokociśnieniowe.
Przygotowanie:1+3, Dozowanie:
0,1-0,2%
Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych, samoobsługowych i w
wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących z podgrzewaniem wody
Przygotowanie.: 1+9
Dozowanie: 0.1 – 0.2%

Zasadowy
Wartość pH: 12
W koncentracie

20 l
200 l

■ 6.295-391.0
■ 6.295-392.0

Obojętny
wartość pH: 6
w koncentracie
Wydajność:
20ml /samchód
osobowy

20 l
200 l

■ 6.295-428.0
■ 6.295-143.0

RM 821 ASF Wosk do spryskiwania – osuszający
Płynny środek konserwujący nadaje pojazdom połysk,
zapewnia długotrwałą ochronę. Nie pozostawia plam po
wyschnięciu (bez suszenia wymuszonego). Jakość wody
nie wpływa ujemnie na działanie środka.

Stosuje się głównie w myjniach
pojazdów użytkowych, myjniach
samoobsługowych i w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących.
Przygotowanie 1+9
Dozowanie: 0.1 – 0.2%

Obojętny
wartość pH: 6
w koncentracie
Wydajność: 20ml
/sam. os. 50ml/
sam. ciężarowy

20 l
200 l

■ 6.295-431.0
■ 6.295-084.0

RM 824 ASF Wosk perłowy super niebieski
Suszenie, ochrona i pielęgnacja w jednym. Płynny wosk
perłowy szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne
suszenie, szczególnie, jeżeli używana jest twarda woda.

Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych samoobsługowych i w
wysokociśnieniowych urządzeniach
czyszczących. Przygotowanie dla myjni
szczotkowych: bez rozcieńczania.
Przygotowanie dla myjni
samoobsługowych 1+9 do 1+29,
Dozowanie: 0.1 – 0.2%

Obojętny wartość
pH: 6 w koncentracieWydajność:
20ml /sam. os.

20 l
200 l

■ 6.295-348.0
■ 6.295-074.0

RM 829 ASF Środek wspomagający suszenie
Szybko rozbija film wodny i zostawia ochronną,
hydrofobową powłokę. Odpowiedni także do zastosowania
z wodą miękką i osmotyczną

Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych, jako środek wspomagający suszenie
Dozowanie: 0.1 – 0.2%

Obojętny
wartość pH: 5
w koncentracie
Wydajność:
15ml /sam. os.

20 l
200 l

■ 6.295-492.0
■ 6.295-077.0

RM 831 Nabłyszczacz
Środek do pielęgnacji pojazdów ze specjalną formułą do
długotrwałej konserwacji karoserii.

Stosuje się głównie w myjniach
szczotkowych z funkcją woskowania.

Kwaśny
wartość pH: 3.5
w koncentracie

20 l

■ 6.295-427.0

CP 930 Środek do mycia wstępnego
Aktywny środek myjący. Skutecznie usuwa tłuste, olejowe
zabrudzenia. Efektywnie rozpuszcza i eliminuje pozostałości po owadach. Charakteryzuje się świeżym cytrynowym
zapachem.
CP 935 Szampon samochodowy
Wysokiej jakości koncentrat czyszczący z domieszką zapachu jabłkowego. Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak:
olej, smar, insekty, żywica czy zaschnięte błoto.
CP 940 Aktywna piana
Lekko zasadowy, mocno pieniący się środek o jednolitej,
trwałej konsystencji. Chroni szczotki czyszczące przed
zbytnim zabrudzeniem i redukuje tarcie szczotek o karoserię. Łagodnie działa na mytą powierzchnię.

Do stosowania w myjniach samoobsługowych i w urządzeniach
wysokociśnieniowych.
Dozowanie: 0,5%

Zasadowy
pH: 13
w koncentracie

20 l
200 l

■ ■ 6.295-515.0
■ ■ 6.295-516.0

Do stosowania w myjniach samoobsługowych i w urządzeniach
wysokociśnieniowych.
Dozowanie: 0,3%
Do stosowania w myjniach samoobsługowych i w urządzeniach
wysokociśnieniowych.
Dozowanie: 1,3%

Zasadowy
pH: 12,2
w koncentracie

20 l
200 l

■ ■ 6.295-517.0
■ ■ 6.295-518.0

Lekko zasadowy
pH: 11,4
w koncentracie

20 l
200 l

■ ■ 6.295-519.0
■ ■ 6.295-520.0

CP 945 Wosk na gorąco
Wosk na gorąco w koncentracie o właściwościach wodoodpornych. Skutecznie i na długo konserwuje karoserię
nadając jej wysoki połysk. Zawiera naturalny wosk.

Do stosowania w myjniach samoobsługowych i w urządzeniach
wysokociśnieniowych.
Dozowanie: 0,2%

Lekko kwaśny
pH: 4,5
w koncentracie

20 l
200 l

■ ■ 6.295-521.0
■ ■ 6.295-522.0

CP 950 Wosk do konserwacji
Płynny wosk do konserwacji. Nadaje umytym pojazdom
widoczny połysk oraz zapewnia długotrwałą ochronę.
Jakość wody nie wpływa na działanie wosku.

Do stosowania w myjniach samoobsługowych i w urządzeniach
wysokociśnieniowych.
Dozowanie: 0,02%

Kwaśny
pH: 3,5
w koncentracie

20 l
200 l

■ ■ 6.295-523.0
■ ■ 6.295-524.0

Opis produktu
RM 832 ASF Schnięcie z połyskiem
Płynny perłowy wosk oparty na nanotechnologii do zastosowania z urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz w
myjniach samoobsługowych. Wspomaga suszenie

Stosowanie
Myjnie samoobsługowe i urządzenia wysokociśnieniowe.
Dozowanie: 0,1-0,2%

RM 833
Specjalny środek wspomagający suszenie przeznaczony
do myjni samochodowych bez dmuchaw suszących. Woda
nie przylega do powierzchni co pozwala na schnięcie bez
plam i smug
RM 820 ASF Wosk na gorąco
Płynny wosk na gorąco tworzy na samochodzie odporną na
warunki atmosferyczne warstwę konserwującą, która chroni
pojazdy przed korozją. Zawiera naturalny wosk Carnauba.

Numer
katalogowy
6.295-432.0
6.295-320.0

Koncentraty do myjni samoobsługowych

■ Nowość

■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA).

117

Środki czyszczące do stosowania ręcznego
Wszystkie produkty do czyszczenia ręcznego zostały specjalnie stworzone z myślą o połączeniu wymagań, jakie stawiają przed nimi firmy zajmujące się czyszczeniem kontraktowym,
serwisy samochodowe oraz indywidualni użytkownicy. Środki te w bezpieczny sposób usuwają wszystkie typowe zabrudzenia bez szkodliwego działania na czyszczone powierzchnie.

Czyszczenie ręczne
Opis produktu
RM 720 Aktywny uniwersalny środek czyszczący
Środek do zachowawczego czyszczenia wszelkich podłóg i
powierzchni odpornych na alkalia i zmywalnych, jak drzwi,
stoły i posadzki z tworzyw sztucznych.

Stosowanie
Do ręcznego czyszczenia
zachowawczego
Dozowanie: 0,1-0,5%

RM 722 Środek do czyszczenia ręcznego na bazie alkoholu Do ręcznego czyszczenia
zachowawczego
Środek na bazie alkoholu do czyszczenia zachowawczego
wszelkich wodoodpornych powierzchni i podłóg. Delikatne i nie Dozowanie: 1-2%
pozostawiające smug czyszczenie powierzchni błyszczących,
jak np. glazura, terakota i szkło.

Właściwości/
Wydajność
Zasadowy
wartość pH: 10
w koncentracie
wydajność:
20 ml/wiadro

Wielkość
opakowania
■
2x5l
■
6x1l

Zasadowy
wartość pH: 10
w koncentracie
wydajność:
20 ml/wiadro

2x5l
6x1l

■ 6.294-494.0
■ 6.294-495.0

Numer
katalogowy
6.294-492.0
6.294-493.0

RM 724 Środek do czyszczenia szkła
Silny środek czyszczący do szkła usuwający tłuszcz,
odciski palców, insekty i emisje. Szybko wysycha i nie
pozostawia smug. Do wszystkich powierzchni szklanych jak
np. okna, lustra, witryny handlowe i ekrany.

Do ręcznego czyszczenia zasadniczego i zachowawczego
Dozowanie: czyszczenie zasadnicze:
bez rozcieńczania
czyszczenie zachowawcze 1-2%

Zasadowy
wartość pH: 10
w koncentracie
wydajność:
30 ml/wiadro

2x5l
6x1l

■ 6.294-497.0
■ 6.294-498.0

RM 736 Środek do czyszczenia zasadniczego sanitariatów
Szybko działający, do usuwania osadów wapnia, rdzy,
tłuszczu, białek w wilgotnych pomieszczeniach. Odpowiedni
do wszystkich powierzchni i przedmiotów odpornych na
kwas. Nieodpowiedni do powierzchni emaliowanych lub
anodyzowanych.
RM 738 Środek czyszczący do sanitariatów
Skuteczny środek do czyszczenia zachowawczego usuwa
bez trudu osady wapna i resztki mydła z płytek, umywalek,
luster i powierzchni tworzyw sztucznych.

Do ręcznego czyszczenia zasadni- Kwaśny
czego i zachowawczego sanitariatów wartość pH: 1
Dozowanie:
w koncentracie
czyszczenie zasadnicze 50% do
wydajność:
czystego
czyszczenie zachowawcze 0,1-0,3% 100 ml/wiadro

5x1l
6x1l

■ 6.294-501.0
■ 6.294-502.0

2x5l
6x1l

■ 6.294-499.0
■ 6.294-500.0

Do ręcznego czyszczenia
zachowawczego
Dozowanie: 1%

Kwaśny
wartość pH: 2
w koncentracie
wydajność:
20 ml/wiadro

Środki uzdatniające wodę
Odzysk lub uzdatnianie ścieków, jakie powstają w myjniach oraz podczas mycia przemysłowego
i wysokociśnieniowego, został ustawowo określony. Stosowanie środków do intensyfikacji rozkładu
i środków odkażających zapewnia zmniejszenie ilości ścieków oraz gwarantuje oszczędność wody.

Uzdatniane wody
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Opis produktu
RM 851 Środek odkażający
Likwiduje bakterie, nieprzyjemny zapach i zapobiega
formowaniu się szlamu w systemach uzdatniania ścieków
z myjni.

Zastosowanie
Do stosowania z urządzeniami ARS,
HDR 777, HDR 555 i ASA 600
Dozowanie: w zależności od stopnia
zanieczyszczenia ścieków 5 – 500 ml/m3

RM 852 Aktywny chlor
Chlorowanie ochronne - zabezpiecza wodę przed wtórnym
skażeniem. Chlorowanie wstępne - usuwa bakterie oraz
wirusy, utlenia żelazo, mangan i aluminium

Do stosowania z urządzeniami ARS
Dozowanie w zależności od stopnia
zanieczyszczenia

Właściwości/
Wydajność
Baza:nadtlenek
wodoru i specjalne biocydy

Wielkość
Numer
opakowania katalogowy
20 l
6.295-450.0

20 l

6.295-451.0

Środki czyszczące do spryskiwaczy i lancy pianowych
Dezynfekcja i czyszczenie pianą

Właściwości/
Wydajność
Obojętny
wartość pH: 7
w koncentracie
Wydajność: 40m2/l

Wielkość
opakowania
20 l

Numer
katalogowy
■ 6.295-178.0

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z dyszą do
nanoszenia piany oraz ze spryskiwaczami
pianowymi. Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 2-5%, FS 2000 2-4%

Zasadowy
wartość pH: 12
w koncentracie
Wydajność: 40m2/l

20 l

■ 6.295-100.0

RM 59 ASF Pianowy środek czyszczący
Z łatwością usuwa z płytek ceramicznych, kafli i kontenerów osady i złogi jak wapno, rdza, smar, białko, kamień
piwny i mleczny. Pianowy dywan zapewnia długotrwałe i
intensywne działanie środka na pionowych powierzchniach.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi z dyszą do
nanoszenia piany oraz ze spryskiwaczami
pianowymi. Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 2-5%, FS 2000 2-4%

Kwaśny
wartość pH: 2
w koncentracie
Wydajność: 40m2/l

20 l

■ 6.295-192.0

RM 731
Usuwa najbardziej uciążliwe zabrudzenia tłuszczowe,
białkowe i olejowe oraz sadzę, z twardych powierzchni,
i urządzeń. Nadaje się do przemysłu spożywczego

Do zastosowania ręcznego, z urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz spryskiwaczami
Dozowanie 1-5%

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie

5l

■ 6.295-402.0

RM 732 Środek czyszcząco-dezynfekujący
Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo. Gwarantuje doskonałe efekty czyszczenia.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi oraz z
szorowarkami. Dozowanie: mycie ręczne
1-3%, wysokociśnieniowe 1-3%, czyszczenie
zachowawcze BR/BD 1-3%

Zasadowy
wartość pH: 9.5
w koncentracie
Wydajność: 500m2/l

10 l

■ 6.295-189.0

RM 735 Dezynfekujący środek czyszczący
Skuteczny, neutralny środek dezynfekujący. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. na
wirusowe zapalenie wątroby typu B).

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi oraz ze spryskiwaczami wstępnymi. Dozowanie: 0.75-7%

Obojętny
wartość pH: 7.5
w koncentracie
Wydajność: 500m2/l

2.5 l
10 l

■ 6.295-585.0
■ 6.295-194.0

RM 33 Środek do usuwania żywic i smółek
Płynny, bardzo silny środek do czyszczenia zasadniczego.
Usuwa ekstremalne zabrudzenia z oleju, tłuszczu, smoły,
sadzy i smółki wędzarnianej oraz przypalonej glazury
cukrowej.

Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi zimną
wodą oraz spryskiwaczami wstępnymi.
Przygotowanie/Dozowanie: wstępne spryskiwanie 1+9/ bez rozcieńczania mycie wysokociśnieniowe 1+3 / 4-8%

Zasadowy
wartość pH: 12
w koncentracie
Wydajność: 40m2/l

20 l

■ 6.295-560.0

RM 734 Dezynfekujący środek pianowy
Grzybobójczy, antywirusowy, bakteriobójczy i przetrwalnikobójczy preparat. Usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe,
białkowe, olejowe oraz sadzę. Dywan gęstej piany pozwala
na skuteczne stosowanie na powierzchniach pionowych.

Stosuje się ze spryskiwaczami, spryskiwaczami pianowymi, urządzeniami wysokociśnieniowymi z lancą pianującą Inno.
Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 1-2%, FS 2000 4-6%

Zasadowy
wartość pH: 13
w koncentracie

20 l

■ 6.295-282.0

Opis produktu
RM 57 ASF Pianowy środek czyszczący
Delikatny, neutralny pianowy środek czyszczący do lekkich
zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i białkowych. Stabilna
warstwa piany zwiększa efekt czyszczenia i łatwo się
spłukuje.

Stosowanie
Stosuje się głównie z wysokociśnieniowymi
urządzeniami czyszczącymi z dyszą do
nanoszenia piany oraz ze spryskiwaczami
pianowymi. Dozowanie: mycie ręczne 10%,
wysokociśnieniowe 4-8%, FS 2000 3-6%

RM 58 ASF Pianowy środek czyszczący
Skutecznie usuwa z ceramicznych płytek, kafli i kontenerów
uporczywe zanieczyszczenia olejowe, tłuszczowe i białkowe oraz resztki środków spożywczych. Pianowy dywan
zapewnia długotrwałe i intensywne działanie środka na
pionowych powierzchniach.

■ Nowość
■ Nitrilotriacetate - free (bez NTA).
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Maj 2011. Wydrukowano w Polsce na papierze bielonym bez chloru.

Chętnie służymy pomocą:

