
Produktové informace RM 801 Classic

Čistič disků,
alkalický RM 801 ASF

Speciální čistič disků pro všechny povrchované disky z 
lehkého kovu a oceli (s výjimkou nelakovaných, vysoce 
leštěných zvláštních disků). Odstraňuje šetrně a intenzivně 
silně ulpívající nečistoty na discích jako je pouliční prach, 
brzdový prach, prach z otěru. Nenapadá betonové podlahy 
a úžlabí kol.

Vlastnosti

■ Vysoce účinný čistič disků
■ Odstraňuje spolehlivě prach z brzd, oděr pneumatik, zimní nánosy soli, 

vápenaté skvrny
■ Šetrný k materiálům
■ Nenapadá betonové podlahy bez povrchové úpravy a ocelové silniční 

zátarasy.
■ Rychle účinný
■ Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné
■ Více než z 90 % biologicky odbouratelný
■ Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Oblast použití:

Provoz motorových vozidel: čištění disků

Spedice, autobusová doprava: čištění disků

Samoobslužná mycí místa: čištění disků

Možnosti zpracování

■ Postřikovače
■ Samoobslužná mycí místa
■ Mycí linky vozů

Hodnota pH

13.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
V koncentrátu kyselý slabě kyselý neutrální slabě alkalický alkalický

Velikost balení Objednací číslo

20 l 6.295-323.0

200 l 6.295-401.0



Produktové informace RM 801 Classic

Použití:

Postřikovač

■ Produkt a vodu přimíchat v odpovídajícím dávkování.
■ Objekt zcela smáčet produktem.
■ Nechat působit.
■ Doba působení 1-3 min, podle stupně znečištění.
■ Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Samoobslužná mycí linka

■ Ředit čistou vodou.
■ Objekt postříkat.
■ Nechat působit.
■ Doba působení 1-3 min, podle stupně znečištění.
■ Povrch dobře opláchnout čistou vodou.

Mycí linky vozů

■ Produkt vsadit do zařízení.
■ Spustit program mytí.

Instrukce pro zpravování:

■ Čisticí roztok nenechat zaschnout.
■ Nepoužívat na horký povrch.
■ Nepoužívat na nelakované nebo poškozené povrchy z lehkého kovu.
■ U speciálních disků dbát předpisů výrobce.
■ Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v soula-
du se směrnicem EU:

■ Signální slovo Nebezpečí
■ H290 Může být korozivní pro kovy.
■ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
■ P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obli-

čejový štít.
■ P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vypla-

chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

■ P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře/

■ P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/
osprchujte.

■ P405 Skladujte uzamčené.
■ P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / 

národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady:

■ Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost:

Objem: Druh čištění: Předředění: Dávkování: Znečištění: Vydatnost:

1000 ml Postřikovače 10 % silné 400 Felgen

1000 ml Samoobslužná mycí místa 10-20 % silné 400 Felgen

1000 ml Mycí linka na vozidla 10-20 % silné 400 Felgen

Rádi Vám poradíme: Kärcher spol. s r.o.
Modletice 141
251 01

Tel.+420/323 606 014
Fax+420/323 606 020 
info@kaercher.cz 
www.kaercher.cz


