Ârodki czyszczàce

Innowacyjne Êrodki czyszczàce i piel´gnujàce

Ârodki do czyszczenia i piel´gnacji firmy Kärcher

Jako Êwiatowy lider w dziedzinie produkcji wysokociÊnieniowych urzàdzeƒ myjàcych firma Kärcher ® od ponad 25 lat opracowuje i
wytwarza w swoich laboratoriach Êrodki czyszczàce. Sà one wysoce wydajne oraz przyjazne dla Êrodowiska. Ârodki czyszczàce firmy
Kärcher ® zapewniajà najwy˝szà efektywnoÊç i wyjàtkowy komfort pracy.
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Przeglàd wszystkich Êrodków:
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DOSE – system inteligentnego dozowania
•
•
•
•

prosta wymiana Êrodka czyszczàcego, nawet w trakcie jazdy
precyzyjne dozowanie
podawanie Êrodka bezpoÊrednio na g∏owic´
∏atwy w obs∏udze

Optymalne wyniki w ka˝dym zastosowaniu

Czyszczenie

Dezynfekcja

System Swich-CHEM:
Prze∏àcz i gotowe!

RM 776 – Êrodek do usuwania
Êladów po oponach

Wszystko b∏yskawicznie czyste – dzi´ki
nowemu systemowi dozowania chemii
Switch-CHEM. Wystarczy prze∏àczyç, aby
g∏adko przejÊç np. ze Êrodka czyszczàcego
na dezynfekcyjny. Bez ucià˝liwej wymiany
zbiorników. Nowy system Swich-CHEM pozwala na przyjemnà prac´ bez koniecznoÊci
przerw.

Idealny w zak∏adach, warsztatach, magazynach i supermarketach gdzie cz´sto problem
stanowià Êlady pozosta∏e po u˝ytkowanych
wózkach wid∏owych, np.: Êlady po oponach.
Nowy Êrodek Kärcher ® mo˝e byç równie˝
stosowany do usuwania ucià˝liwych zanieczyszczeƒ takich jak t∏uszcz, sadza, pow∏oki
polimerowe czy woskowe z surowych posadzek przemys∏owych takich jak: beton, jastrych, poliuretan, kamionka oraz epoksydowych.

Dba∏oÊç o Êrodowisko

OdpornoÊç na temperatur´

Ochrona przeciwkorozyjna

Produkty serii ASF firmy Kärcher ® (patent
EP 575.3355) redukujà zanieczyszczenie Êcieków. W∏aÊciwoÊci ∏atwej separacji zmniejszajà
zanieczyszczenie Êcieków olejami mineralnymi. Dotyczy to mycia samochodów osobowych, silników i mycia wysokociÊnieniowego.
St´˝one Êrodki czyszczàce gwarantujà oszcz´dne zu˝ycie i tym samym trwale chronià
Êrodowisko.

Nasze Êrodki czyszczàce sà odporne na
temperatur´ do ok. 130°C. Dlatego zapewniajà
optymalne efekty czyszczenia zarówno przy
stosowaniu z zimnà jak i ciep∏à wodà. Gwarantujà wysokie bezpieczeƒstwo urzàdzeƒ.

Specjalne Êrodki przeciwkorozyjne i komponenty piel´gnacyjne zawarte w naszych Êrodkach czyszczàcych gwarantujà optymalne
zabezpieczenie urzàdzeƒ czyszczàcych oraz
czyszczonych nawierzchni przed szkodliwym
oddzia∏ywaniem na ich materia∏.
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Ârodki czyszczàce do urzàdzeƒ wysokociÊnieniowych

Stosujàc Êrodki czyszczàce
i piel´gnujàce Kärcher ®
mogà Paƒstwo zoptymalizowaç proces czyszczenia
(redukcja czasu pracy, temperatury i ciÊnienia strumienia wody). W∏aÊciwoÊci ∏atwej separacji zmniejszajà
zanieczyszczenie Êcieków
olejami mineralnymi.

W salonie samochodowym

W przemy∏le

W bran˝y spo˝ywczej
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W budownictwie

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Zewn´trzne mycie
pojazdów

RM 22 ASF Proszek
Skuteczny szamponujàcy proszek do mocnych zabrudzeƒ
olejowych, t∏uszczowych i mineralnych. Doskona∏y do
czyszczenia pojazdów i mycia silników.

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych z podgrzewaniem wody
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 0,5–1%
Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych z podgrzewaniem wody
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1–5%

Zasadowy
wartoÊç pH: 12
roztwór o st´˝eniu 1%
WydajnoÊç:
20 g/sam. osob.
Zasadowy
wartoÊç pH: 12,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.

20 kg

6.295-254

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-948
6.295-124
6.295-125
6.295-126
6.295-127

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych z podgrzewaniem wody
Gotowy do u˝ycia
Dozowanie: 1–5%
Stosuje si´ g∏ównie do wst´pnego
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 10%

WydajnoÊç: 25 m2/l

30 l
200 l

6.295-148
6.295-149

KwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç:
2,5 ml/felga

25 l
200 kg

6.295-189
6.295-190

Stosuje si´ g∏ównie w myjniach
samoobs∏ugowych i w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych
Przygotowanie: 1+29
Dozowanie: 0,1–0,2%
RM 41 Wosk na goràco
Stosowany w wysokociÊnieniowych
Ârodek do konserwacji i piel´gnacji lakieru. Na bazie natural- urzàdzeniach czyszczàcych z podnego wosku Carnauba. Nadaje powierzchniom wysoki po∏ysk. grzewaniem wody oraz r´cznie
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1–2%
RM 81 ASF Aktywny Êrodek myjàcy
Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊKoncentrat aktywnego Êrodka czyszczàcego do
nieniowych urzàdzeniach czyszwysokociÊnieniowego mycia, niegroêny dla materia∏ów,
czàcych z podgrzewaniem wody
usuwa mocne zabrudzenia olejowe, t∏uszczowe i mineralne.
Przygotowanie: 1+3
Do mycia pojazdów, plandek i silników.
Dozowanie: 1–5%

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
10 ml/sam. osob.
Lekko kwaÊny
wartoÊç pH: 4
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.
Zasadowy
wartoÊç pH: 12,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.

2,5 l
25 l
200 l

6.294-954
6.295-083
6.295-084

10 l
20 l

6.295-153
6.295-154

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-948
6.295-124
6.295-125
6.295-126
6.295-127

RM 57 ASF Pianowy Êrodek czyszczàcy, oboj´tny
Delikatny dla materia∏u pianowy Êrodek myjàcy do lekkich
zabrudzeƒ olejowych, t∏uszczowych i bia∏kowych. Stabilna
warstwa piany zwi´ksza efekt czyszczenia i ∏atwo si´ sp∏ukuje.

Oboj´tny
wartoÊç pH: 7
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

20 l
200 l

6.295-178
6.295-179

Zasadowy
wartoÊç pH: 12
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

20 l
200 kg

6.295-100
6.295-101

KwaÊny
wartoÊç pH: 2
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

20 l
200 kg

6.295-192
6.295-193

RM 81 ASF Aktywny Êrodek myjàcy, zasadowy
Koncentrat aktywnego Êrodka czyszczàcego do wysokociÊnieniowego mycia, ∏agodny dla materia∏ów, usuwa mocne
zabrudzenia olejowe, t∏uszczowe i mineralne. Do mycia
pojazdów, plandek i silników.
Usuwanie
konserwacji

Czyszczenie felg

Konserwacja
i suszenie
pojazdu

Konserwacja
pojazdu

Czyszczenie
plandek

Czyszczenie
pianowe

RM 36 Ârodek usuwajàcy wosk
Ârodek do usuwania konserwacji, ∏agodnie usuwa warstwy
ochronne wosku i pozosta∏oÊci smaru z lakierowanych
powierzchni. Doskonale sprawdza si´ z wysokociÊnieniowymi
urzàdzeniami czyszczàcymi.
RM 800 ASF Intensywny Êrodek do czyszczenia felg
Bardzo skuteczny koncentrat do czyszczenia felg. Aktywnie
dzia∏ajàca piana wspomaga delikatne usuwanie wszelkich
zanieczyszczeƒ kó∏ jak py∏ hamulcowy, Êlady po gumie,
osady i plamy z wapna i soli.

RM 821 ASF Wosk do spryskiwania
Ârodek konserwujàcy nadajàcy ca∏emu pojazdowi d∏ugotrwa∏y
po∏ysk i perlisty efekt. Nie pozostawia plam nawet przy
suszeniu dmuchawami.

RM 58 ASF Pianowy Êrodek czyszczàcy, alkaliczny
Skutecznie usuwa z p∏ytek ceramicznych, kafli i kontenerów
uporczywe zanieczyszczenia olejowe, t∏uszczowe i bia∏kowe
oraz resztki Êrodków spo˝ywczych. Pianowy dywan zapewnia
d∏ugi i intensywny czas dzia∏ania na pionowych powierzchniach.

RM 59 ASF Pianowy Êrodek czyszczàcy, kwaÊny
Z ∏atwoÊcià usuwa z p∏ytek ceramicznych, kafli i kontenerów
osady i z∏ogi jak wapno, rdza, smar, bia∏ko, kamieƒ piwny i
mleczny. Pianowy dywan zapewnia d∏ugi i intensywny czas
dzia∏ania na pionowych powierzchniach.

Stosowany w wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych z dyszà
do nanoszenia piany i spryskiwaczach pianowych
Dozowanie:
mycie r´czne 10%
mycie wysokociÊnieniowe 4–8%
FS 2000 3–6%
Stosowany w wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych z dyszà
do nanoszenia piany i spryskiwaczach pianowych
Dozowanie:
mycie r´czne 10%
mycie wysokociÊnieniowe 2-5%
FS 2000 2-4%
Stosowany w wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych z dyszà
do nanoszenia piany i spryskiwaczach pianowych
Dozowanie:
mycie r´czne 10%
mycie wysokociÊnieniowe 2–5%
FS 2000 2–4%

5

Ârodki czyszczàce do mycia wysokociÊnieniowego

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Usuwanie wapna /
bia∏ek

RM 25 ASF Aktywny Êrodek czyszczàcy, kwaÊny, koncentrat
KwaÊny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia
zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady
i z∏ogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego oraz
t∏uszczu i bia∏ek. Bardzo dobrze nadaje si´ do czyszczenia
wn´trza zbiorników w bran˝y spo˝ywczej.
RM 25 ASF Aktywny Êrodek czyszczàcy, kwaÊny, koncentrat
KwaÊny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia
zasadniczego w pomieszczeniach sanitarnych. Usuwa osady
i z∏ogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego oraz
t∏uszcz i bia∏ko. Bardzo dobrze nadaje si´ do czyszczenia
wn´trza zbiorników w bran˝y spo˝ywczej.
EXTRA RM 31 ASF Ârodek do olejów
i t∏uszczów, koncentrat
Zasadowy Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia
zasadniczego w bran˝y przemys∏owej i warsztatach. Usuwa
najsilniejsze zabrudzenia jak olej, smar, smo∏a, sadza i ˝ywica
dymowa. Skuteczny we wszystkich zakresach temperatur.
RM 7321) Dezynfekujàcy Êrodek czyszczàcy
Dezynfekujàcy Êrodek czyszczàcy. Dzia∏a bakteriobójczo,
grzybobójczo, i warunkowo wirusobójczo. Zapewnia bardzo
dobre dzia∏anie czyszczàce.

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych i spryskiwaczach wst´pnych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 0,5–10%

KwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-942
6.295-113
6.295-114
6.295-115

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊ- KwaÊny
nieniowych urzàdzeniach czyszczà- wartoÊç pH: 1
cych i spryskiwaczach wst´pnych w koncentracie
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 0,5–10%

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-942
6.295-113
6.295-114
6.295-115

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊ- Zasadowy
nieniowych urzàdzeniach czyszczà- wartoÊç pH: 13,5
cych i spryskiwaczach wst´pnych w koncentracie
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1,5–10%

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-945
6.295-068
6.295-069
6.295-070
6.295-071

Zasadowy
10 l
wartoÊç pH: 9,5
200 kg
w koncentracie
WydajnoÊç: 500 m2/l

6.295-183
6.295-184

2,5 l
Oboj´tny
10 l
wartoÊç pH: 7,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 500 m2/l

6.295-046
6.295-082

Czyszczenie
zbiorników

Czyszczenie
dezynfekcyjne

Stosowany w wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych I szorowarkach
Dozowanie:
mycie r´czne 1–3%
mycie wysokociÊnieniowe 1–3%
czyszczenie zachowawcze BR/BD 1–3%
Przy pomocy spryskiwacza typu
RM 7351) Ârodek dezynfekujàcy
Efektywny, neutralny Êrodek dezynfekujàcy. Dzia∏a bakteriobój- RM lub wysokociÊnieniowych
urzàdzeƒ czyszczàcych
czo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wirusowe
Dozowanie: 0,75–7%
zapalenia wàtroby typu B).

Dezynfekcja

Mycie zasadnicze
w przemyÊle
i bran˝y
spo˝ywczej

Czyszczenie
aluminium

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-945
6.295-068
6.295-069
6.295-070
6.295-071

Nadaje si´ idealnie do szorowarek
i czyszczenia wysokociÊnieniowego
Mycie r´czne: 5–50%
Szorowarki: 5–50%
Przygotowanie roztworu do urzàdzeƒ
wysokociÊnieniowych: 1–5%
RM 39 ASF Ârodek spryskujàcy do usuwania t∏uszczu Stosowany jest g∏ównie w wysokoDelikatny dla materia∏ów Êrodek do czyszczenia i odt∏uszczania ciÊnieniowych urzàdzeniach
usuwa skutecznie zanieczyszczenia olejowe, smarowe i sadz´ z czyszczàcych i maszynach
metalowych cz´Êci, a dodatkowo zapewnia czasowà ochron´ do czyszczenia cz´Êci
Dozowanie: 1–5%
antykorozyjnà.

Zasadowy
wartoÊç pH: 14
w koncentracie
WydajnoÊç: 75 m2/l

10 l
200 l

6.295-185
6.295-186

Zasadowy
wartoÊç pH: 10
w koncentracie

20 l
200 kg

6.295-165
6.295-217

RM 38 ASF Ârodek do czyszczenia cz´Êci, proszek
Proszek czyszczàcy zapewniajàcy ochron´ antykorozyjnà do
usuwania zanieczyszczeƒ z sadzy, t∏uszczu, oleju z cz´Êci
metalowych.

Stosowany g∏ównie w maszynach
do czyszczenia cz´Êci
Przygotowanie: 1+19 do 1+49

20 kg
Zasadowy
wartoÊç pH: 10
roztwór o st´˝eniu 1%

Fosfatowanie,
odt∏uszczanie

RM 48 ASF Ârodek do fosfatowania, p∏ynny
Odt∏uszczanie i fosfatowanie w jednym cyklu roboczym.
Zapewnia czasowa ochron´ antykorozyjnà i przygotowuje
podk∏ad o dobrej przyczepnoÊci pod lakier. W przeróbce
wytwarza szare do niebieskich warstwy fosfatowanego ˝elaza.

Stosuje si´ g∏ownie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych goràcà wodà
Dozowanie: 0,5–1%

KwaÊny
wartoÊç pH: 2
w koncentracie
WydajnoÊç: 25 m2/l

20 l
200 kg

6.295-219
6.295-220

Czyszczenie
cz´Êci

EXTRA RM 31 ASF Ârodek do olejów
i t∏uszczów, koncentrat
Alkaliczny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia
zasadniczego w bran˝y przemys∏owej i warsztatach. Usuwa
najsilniejsze zabrudzenia: olej, smar, smo∏´, sadz´ i ˝ywic´
dymowa. Skuteczny we wszystkich zakresach temperatur.

Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych i spryskiwaczach
wst´pnych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1,5–10%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-945
6.295-068
6.295-069
6.295-070
6.295-071

1)
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Stosuje si´ g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych i spryskiwaczach wst´pnych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1,5–10%

EXTRA RM 31 ASF Ârodek do olejów
i t∏uszczów, koncentrat
Alkaliczny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia
zasadniczego w bran˝y przemys∏owej i warsztatach. Usuwa
najsilniejsze zabrudzenia olej, smar, smo∏a, sadza i ˝ywica
dymowa. Skuteczny we wszystkich zakresach temperatur.
RM 750 Intensywny Êrodek do czyszczenia
zasadniczego
Silny Êrodek do czyszczenia zasadniczego, usuwa uporczywe
zanieczyszczenia jak olej, smar, sadza, krew i bia∏ko a tak˝e
powierzchnie nab∏yszczone woskiem lub polimerami.

wpisane na list´ Êrodków dezynfekcyjnych DGHM z dnia 04.02.2002 r. dla dezynfekcji
powierzchniowej (mhp-Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden) i 6-stà list´ Êrodków dezynfekcyjnych
dla przemys∏u spo˝ywczego z dn. 01.07.2003 r. (Deutsches Tierarzteblatt 07/03).

6.291-380

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

Czyszczenie
cz´Êci

RM 38 ASF Ârodek do czyszczenia cz´Êci
Proszek czyszczàcy zapewniajàcy ochron´ antykorozyjnà do
usuwania zanieczyszczeƒ z sadzy, t∏uszczu i oleju z cz´Êci
metalowych.

Stosowany g∏ównie w maszynach
do czyszczenia cz´Êci
Przygotowanie: 1+19 do 1+49

Zasadowy
20 kg
wartoÊç pH: 10
roztwór o st´˝eniu 1%

Stosowany jest g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych i maszynach do czyszczenia cz´Êci
Dozowanie: 1–5%
Stosowany g∏ównie w urzàdzeniach
RM 63 do mycia cz´Êci, proszek
Wysoce zasadowy, czyÊci i odt∏uszcza wi´kszoÊç uporczywych do mycia cz´Êci
Przygotowanie: 1+19
zabrudzeƒ, jak oleje, smary, sadz´ itp. Przeznaczony do
Temperatura: 40-80°C
materia∏ów odpornych na dzia∏anie zasad. Idealny do czyszczenia silników, skrzyƒ biegów, ale tak˝e ma∏ych cz´Êci.
Stosuje si´ g∏ównie w wysokoEXTRA RM 31 ASF Ârodek do olejów
ciÊnieniowych urzàdzeniach
i t∏uszczów, koncentrat
Alkaliczny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊnieniowego mycia czyszczàcych ispryskiwaczach
wst´pnych
zasadniczego w bran˝y przemys∏owej i warsztatach. Usuwa
najsilniejsze zabrudzenia jak olej, smar, smo∏a, sadza i ˝ywica Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1,5–10%
dymowa. Skuteczny we wszystkich zakresach temperatur.
Stosuje si´ g∏ównie w wysokoRM 25 ASF Aktywny Êrodek czyszczàcy, kwaÊny,
ciÊnieniowych urzàdzeniach
koncentrat. KwaÊny Êrodek czyszczàcy do wysokociÊczyszczàcych i spryskiwaczach
nieniowego mycia pomieszczeƒ sanitarnych. Usuwa osady
wst´pnych
i z∏ogi z wapnia, rdzy, kamienia piwnego i mlecznego oraz
Przygotowanie: 1+3
t∏uszcz i bia∏ko. Bardzo dobrze nadaje si´ do czyszczenia
Dozowanie: 0,5–10%
wn´trza zbiorników w bran˝y spo˝ywczej.
Stosowany w wysokociÊnieniowych
RM 41 Wosk na goràco
urzàdzeniach czyszczàcych z podNadajàcy po∏ysk Êrodek do d∏ugotrwa∏ej konserwacji
grzewaniem wody oraz r´cznie
pojazdów na bazie naturalnego wosku Carnauba.
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 1–2%
Stosuje si´ g∏ownie w wysokociÊRM 55 ASF Uniwersalny Êrodek czyszczàcy
nieniowych urzàdzeniach czyszSilny Êrodek w koncentracie do czyszczenia wysokociÊczàcych zimnà wodà
nieniowego. Przeznaczony do usuwania uporczywych
Dozowanie: 0,5–8%
zanieczyszczeƒ z t∏uszczu, oleju i zabrudzeƒ emisyjnych.
RM 39 ASF Ârodek spryskujàcy do usuwania t∏uszczu
Niskopieniàcy Êrodek do czyszczenia i odt∏uszczania.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z t∏uszczu, oleju i sadzy
zapewniajàc czasowà ochron´ antykorozyjnà.

Êç
nowo

Czyszczenie
rur

Czyszczenie WC

Konserwacja
maszyn /
cz´Êci

Czyszczenie
uniwersalne

Cczyszczenie
elewacji

Konserwacja
urzàdzeƒ

Zasadowy
wartoÊç pH: 10
w koncentracie

WielkoÊç
opakowania

20 l
200 kg

Numer
katalogowy
6.291-380

6.295-165
6.295-217

20 kg
Silnie zasadowy
wartoÊç pH: 12,5
roztwór o st´˝eniu 1%

6.295-255

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

2,5 l
10 l
20 l
30 kg
200 kg

6.294-945
6.295-068
6.295-069
6.295-070
6.295-071

KwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-942
6.295-113
6.295-114
6.295-115

Lekko kwaÊny
wartoÊç pH: 4
w koncentracie

10 l
20 l

6.295-153
6.295-154

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 10
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-887
6.295-090
6.295-091
6.295-092

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 10
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-887
6.295-090
6.295-091
6.295-092

Do stosowania z systemami i
Ârodek Êcierny, drobne/grube
pistoletami do piaskowania firmy
Przy ziarnistoÊci 0,2-0,8 mm idealnie nadaje si´ do czyszKärcher ®
czenia klinkieru, ceg∏y, piaskowca, lastryko, stali, bràzu,
twardego drewna lub betonu.
Przy ziarnistoÊci 0,25-1,5 mm skuteczny przy czyszczeniu
stali, granitu, betonu komórkowego i p∏ukanego. Doskonale
nadaje si´ do usuwania rdzy i usuwania pow∏ok lakierniczych.

Âcierniwo drobne
wielkoÊç ziarna
0,2–0,8 mm

25 kg

6.280-105

Âcierniwo grube
wielkoÊç ziarna
0,25–1,4 mm

25 kg

6.295-056

RM 43 Ârodek do czyszczenia elewacji w ˝elu
Silny Êrodek do czyszczenia elewacji w formule ˝elowej.
Usuwa zanieczyszczenia z sadzy, oleju, smaru i zabrudzenia
emisyjne. Nadaje si´ do elewacji z kamienia, tynku dekoracyjnego, tworzywa sztucznego, drewna, szk∏a i aluminium.
RM 101 ASF Odwapniacz, zawiera kwas solny
Do szybkiego usuwania osadów wapna na bazie kwasu
solnego. Z ∏atwoÊcià rozpuszcza utwardzone resztki wapnia
i Êrodków czyszczàcych oraz zapewnia trwa∏à ochron´
antykorozyjnà. Przeznaczony szczególnie do usuwania
osadów wapnia z w´˝ownic w urzàdzeniach wysokociÊnieniowych.

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 60 m2/l

25 l
200 l

6.294-975
6.294-976

Silnie kwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç:
1 l/Limp. HDS

5l

6.287-013

Oboj´tny
wartoÊç pH: 7
w koncentracie
WydajnoÊç:
6 ml/m3/°dH

6x1l
10 l
20 l
200 l

6.290-215
6.295-078
6.295-079
6.295-080

RM 55 ASF Uniwersalny Êrodek czyszczàcy
Silny Êrodek w koncentracie do czyszczenia wysokociÊnieniowego Przeznaczony do usuwania uporczywych
zanieczyszczeƒ z t∏uszczu, oleju i zabrudzeƒ emisyjnych.
Polecany do czyszczenia elewacji.

Stosuje si´ g∏ownie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych zimnà wodà
Dozowanie: 0,5–8%

Stosuje si´ wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych i
spryskiwaczach wst´pnych
Dozowanie: > 6% gel
Dozowanie: < 6% liquido
Odwapnianie w´˝ownic grzewczych:
uruchomiç przep∏yw rozcieƒczonego
kwasu w otwartym obiegu przez ok.
15 min. w temp. maks. 40°C, nast´pnie
sp∏ukaç wodà, a na koniec w celu zneutralizowania przep∏ukaç zasadowym
Êrodkiem czyszczàcym
Przygotowanie: 1+9
RM 110 ASF Ârodek zmi´kczajàcy
Stosowany g∏ownie w wysokoZabezpieczenie dla wysokociÊnieniowych urzàdzeƒ czyszciÊnieniowych urzàdzeniach
czàcych z podgrzewaniem wody przed osadzaniem si´ wapnia. czyszczàcych z podgrzewaniem
RM 110 nie zawiera fosforanów i do temperatury 150°C zapo- wody oraz uk∏adach z zamkni´tym
biega odk∏adaniu si´ kamienia wapiennego w systemach
obiegiem na goràcà wod´
w´˝ownic grzewczych. Gwarantuje d∏ugà ˝ywotnoÊç wysoDozowanie: 6 ml/°dH y m3
kociÊnieniowym urzàdzeniom czyszczàcym z podgrzewaniem
wody.
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Bardzo wydajne Êrodki czyszczàce Kärcher ® znacznie
u∏atwiajà prac´. Efektywnie skracajà czas jej trwania.
Zastosowanie Êrodków czyszczàcych Kärcher ® optymalizuje rezultaty czyszczenia i zmniejsza dodatkowo
zu˝ycie podzespo∏ów urzàdzeƒ oraz ich elementów
eksploatacyjnych. Idealne dopasowanie urzàdzeƒ, wyposa˝enia i Êrodków czyszczàcych Kärcher ® zapewnia
optymalnà ochron´ czyszczonych powierzchni jak i
samych urzàdzeƒ.

W warsztacie samochodowym

W hotelu

W pasa˝ach handlowych
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Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Usuwanie
pow∏ok

EXTRA RM 752 Usuwanie pow∏ok
Skuteczny Êrodek do usuwania pow∏ok nab∏yszczajàcych,
Woskowych i polimerowych. Nadaje si´ równie˝ do finalnego
czyszczenia budynków.

Do szorowarek lub do
czyszczenia r´cznego
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1%
czyszczenie zasadnicze 10–50%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie
WydajnoÊç: 20 m2/l

10 l
200 kg

6.294-996
6.290-309

RM 754 Usuwanie pow∏ok z linoleum
Uniwersalny Êrodek do usuwania pow∏ok z wszelkich wyk∏adzin wra˝liwych na alkalia. Szczególnie przeznaczony do
pod∏óg pokrytych linoleum. Usuwa pow∏oki nab∏yszczajàce,
woskowe i polimerowe. U˝ywany równie˝ do czyszczenia
zachowawczego.
RM 776 Usuwanie Êladów opon
Wysoce aktywny specjalny Êrodek czyszczàcy do usuwania
Êladów otarç gumy i Êladów pozostawianych przez wózki
wid∏owe. Skuteczny tak˝e w usuwaniu silnych zanieczyszczeƒ
z oleju, sadzy oraz pow∏ok polimerowych i woskowych.

Do szorowarek lub do
czyszczenia r´cznego
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1–3%
czyszczenie zasadnicze 20–50%

Zasadowy
wartoÊç pH: 9,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 15 m2/l

10 l

6.295-197

Stosowanie r´czne jako Êrodek do
spryskiwania wst´pnego spryskiwaczem typu RM
Dozowanie: bez rozcieƒczania

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie

10 l
25 l

6.295-131
6.295-132

RM 740 Emulsja specjalna, metalik
Po∏ysk, ochrona i piel´gnacja dla intensywnie eksploatowanych powierzchni, np. w warsztatach czy w bran˝y przemys∏owej. AntypoÊlizgowa pow∏oka metaliczna nadaje po∏ysk
i zwi´ksza odpornoÊç nawierzchni.

Stosowanie r´czne
po czyszczeniu zasadniczym lub zdj´ciu
wierzchniej pow∏oki nanieÊç równomiernie
pierwszà warstw´ mopem lub we∏nianà
szczotkà. Po godzinie schni´cia powtórzyç.
W razie potrzeby nanieÊç trzecià warstw´.
Dozowanie: bez rozcieƒczania

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 9
w koncentracie
WydajnoÊç: 8m2/l

10 l

6.295-155

RM 781 Ârodek zabezpieczajàcy
Tworzy wodoodpornà, odpornà na Êcieranie i dajàcà si´ wypolerowaç warstw´ zabezpieczajàcà i piel´gnacyjnà na wszystkich wodoodpornych, twardych i elastycznych pod∏ogach i
wyk∏adzinach. Szczególnie nadaje si´ do hal sportowych i
wielofunkcyjnych, poniewa˝ posiada certyfikat o w∏asnoÊciach
antypoÊlizgowych wg normy DIN V 18032-2:2001-04

Stosowanie r´czne
w celu na∏o˝enia pow∏oki nanieÊç
równomiernà cienkà warstw´ nie
rozcieƒczonego RM 781 na dok∏adnie
wyczyszczonà, zneutralizowanà i suchà
pod∏og´. Pozostawiç do wyschni´cia i w
razie potrzeby powtórzyç zabieg kilkukrotnie. Wypolerowanie podniesie po∏ysk.
Stosowanie r´czne lub
z szorowarkami
Dozowanie:
mop 1-3%
automaty do czyszczenia pod∏óg 0,5–2%
nie wymaga wycierania

Oboj´tny
wartoÊç pH: 8
w koncentracie
WydajnoÊç: 10 m2/l

10 l

6.295-034

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 9
w koncentracie
WydajnoÊç:
1000 m2/l

2,5 l
10 l
25 l
200 l

6.295-042
6.294-997
6.294-998
6.294-999

Do szorowarek lub do
stosowania r´cznego
Dozowanie:
mop 1–3%
automaty do czyszczenia pod∏óg 1–3%

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 9
w koncentracie
WydajnoÊç:
1000 m2/l

10 l
200 kg

6.295-156
6.295-157

Do obróbki przy pomocy urzàdzeƒ
jednotarczowych
nanosiç odcinkami 5 ml/m2 lub szczotkà
do polerowania bàdê nab∏yszczyç póêniej

10 l
Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 8,5
w koncentracie
WydajnoÊç: 200 m2/l

Nak∏adanie
pow∏ok

Czyszczenie
zachowawcze
Êç
nowo

Czyszczenie ze
spryskiwaniem

EXTRA RM 780 Ârodek do piel´gnacji
Skuteczny Êrodek czyszczàcy i piel´gnujàcy do czyszczenia
zachowawczego wszystkich wodoodpornych, twardych i
elastycznych pod∏óg oraz wyk∏adzin. Szczególnie nadaje
si´ do hal sportowych i wielofunkcyjnych, poniewa˝ posiada
certyfikat o w∏asnoÊciach antypoÊlizgowych wg normy
DIN V 18032-2:2001-04. RM 780 nie pieni si´ i nie
pozostawia smug po wyschni´ciu.
RM 746 Czyszczenie mopem
Aktywny Êrodek czyszczàcy na bazie naturalnego myd∏a.
Wzmacnia OdpornoÊç na zarysowania i utrudnia ponowne
osadzanie si´ zanieczyszczeƒ.

RM 748 Ârodek regenerujàcy
AntypoÊlizgowa emulsja na bazie wosku do regeneracji
i odÊwie˝ania wczeÊniej naniesionych pow∏ok np. RM 740,
RM 742.

6.295-162
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Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Czyszczenie
pod∏óg
twardych /
p∏ytek

RM 69 ASF Ârodek do mycia pod∏óg
Silny Êrodek czyszczàcy do pod∏óg i posadzek przemys∏owych
usuwa uporczywe zanieczyszczenia ze smaru, oleju, sadzy oraz
zanieczyszczenia mineralne.

Stosowanie r´czne lub
w szorowarkach
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 0,5–1%
czyszczenie zasadnicze 10–25%

Zasadowy
wartoÊç pH: 12
w koncentracie
WydajnoÊç:
1000 m2/l

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-041
6.295-120
6.295-121
6.295-122

RM 755 ES Ârodek do mycia pod∏óg
Ârodek czyszczàcy o cytrynowym zapachu, niskopieniàcy, do
wszystkich rodzajów pod∏óg twardych. RM 755 ES wysycha
nie pozostawiajàc ˝adnych smug. Szczególnie nadaje si´ do
pod∏óg kamiennych o wysokim po∏ysku.

Stosuje si´ r´cznie lub
w szorowarkach
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1–3%
czyszczenie zasadnicze 10–25%

Zasadowy
wartoÊç pH: 12
w koncentracie
WydajnoÊç:
1000 m2/l

10 l
30 kg
200 l

6.295-174
6.295-175
6.295-176

RM 753 Czyszczenia kamionki szlachetnej
Specjalny Êrodek czyszczàcy do p∏ytek z kamionki szlachetnej.
Skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia t∏uszczowe, olejowe i
mineralne. Nie zaburza antypoÊlizgowych w∏aÊciwoÊci p∏ytek
kamionkowych.

Stosuje si´ r´cznie lub w automatach do czyszczenia pod∏óg
Dozowanie:
r´cznie/mopem z mikrow∏ókien 3%
czyszczenie zachowawcze 3–5%
czyszczenie zasadnicze 5–20%

Zasadowy
2,5 l
wartoÊç pH: 11
10 l
w koncentracie
WydajnoÊç: 300 m2/l

6.295-046
6.295-082

RM 69 ASF Ârodek do mycia pod∏óg
Silny Êrodek czyszczàcy do pod∏óg i posadzek przemys∏owych
z ∏atwoÊcià usuwa uporczywe zanieczyszczenia (t∏uszcz, olej,
sadza i zanieczyszczenia mineralne).

Stosowanie r´czne lub
w szorowarkach
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 0,5–1%
czyszczenie zasadnicze 10–25%

Zasadowy
wartoÊç pH: 12
w koncentracie
WydajnoÊç:
1000 m2/l

2,5 l
10 l
30 kg
200 kg

6.294-041
6.295-120
6.295-121
6.295-122

EXTRA RM 752 Usuwanie pow∏ok
Efektywnie usuwa pow∏oki nab∏yszczajàce, woskowe i polimerowe. Ârodek ten mo˝e byç tak˝e stosowany do finalnego
czyszczenia budynków.

Do szorowarek lub
do czyszczenia r´cznego
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1%
czyszczenie zasadnicze 10–50%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie
WydajnoÊç: 20 m2/l

10 l

6.294-996

RM 776 Ârodek do usuwania Êladów opon
Ârodek o silnym dzia∏aniu czyszczàcym do usuwania Êladów
po oponach i Êladów jazdy wózków wid∏owych. Mo˝e byç
równie˝ stosowany do usuwania ucià˝liwych zanieczyszczeƒ,
takich jak t∏uszcz, sadza, pow∏oki polimerowe czy woskowe.

Stosowanie r´czne jako Êrodek
do spryskiwania wst´pnego
spryskiwaczem typu RM
Dozowanie: bez rozcieƒczania

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie

10 l
25 l

6.295-131
6.295-132

RM 749 P∏yn do krystalizacji
Ârodek do krystalizowania uodparnia i utwardza pod∏ogi
zawierajàce wapieƒ jak marmur, lastriko i beton. Poddana
krystalizacji pod∏oga jest twardsza i bardziej odporna na
zarysowania.
RM 775 Ârodek do krystalizacji na wysoki po∏ysk,
w proszku
Ârodek do krystalizacji marmuru i lastryko.

Nanosiç spryskujàc odcinkami, bez
rozcieƒczania, ok. 10 ml/m2, nast´pnie
zastosowaç odpowiednià szorowark´

KwaÊny
10 l
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç: 190 m2/l

6.290-038

5 kg

6.295-117

KwaÊny
2,5 l
wartoÊç pH: 1
10 l
w koncentracie
200 l
WydajnoÊç: 100 m2/l

6.295-043
6.295-129
6.295-130

Nowa
ra
receptu

Czyszczenie
posadzek
przemys∏owych
i warsztatowych

Krystalizacja

Êç
nowo
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Powierzchnie nale˝y uprzednio dok∏adnie
umyç oraz zneutralizowaç. Krystalizacj´
nale˝y przeprowadzaç przy u˝yciu
urzàdzenia jednotarczowego oraz padu
do krystalizacji.
Stosowany g∏ównie
w szorowarkach
Dozowanie:
czyszczenie zachowawcze 1–5%
czyszczenie zasadnicze 5–25%
usuwanie filmu cementowego 10–50%
na wyrobach betonowych maks. 30%

Czyszczenie
koƒcowe w
budownictwie

RM 751 Usuwanie filmu cementowego
KwaÊny Êrodek do czyszczenia zasadniczego do szorowarek
pod∏ogowych. Rozpuszcza pow∏oki cementowe, osady i
z∏ogi, jak wapieƒ, rdza, kamieƒ piwny i mleczny.

Usuwanie Êladów
opon i otarç

RM 776 Ârodek do usuwania Êladów opon
Ârodek o silnym dzia∏aniu czyszczàcym do usuwania Êladów
po oponach i Êladów jazdy wózków wid∏owych. Mo˝e byç
równie˝ stosowany do usuwania ucià˝liwych zanieczyszczeƒ,
takich jak t∏uszcz, sadza, pow∏oki polimerowe czy woskowe.

Stosowanie r´czne jako Êrodek
do spryskiwania wst´pnego
spryskiwaczem typu RM
Dozowanie: bez rozcieƒczania

Odpieniacz

RM 761 Odpieniacz
Wysoce skuteczny Êrodek odpieniajàcy na ucià˝liwe tworzenie
si´ piany w zbiornikach brudnej wody. RM 761 charakteryzuje
si´ sprawdzonà laboratoryjnie jakoÊcià i ekonomicznym
zu˝yciem.

Nadaje si´ do stosowania
w szorowarkach i urzàdzeniach
spryskujàcych
Dozowanie: bez rozcieƒczania

Czyszczenie
ruchomych
schodów

RM 758 Czyszczenia ruchomych schodów, neutralny
Intensywny Êrodek czyszczàcy do twardych powierzchni ruchomych
schodów i chodników. Specjalna ochrona antykorozyjna zabezpiecza metalowe elementy ruchomych schodów i chodników.
Rozpuszcza t∏uszcz, olej i zanieczyszczenia mineralne. Odpowiedni
do schodów produkowanych przez m.in. Kone, Otis, Fujitel,
Schindler, Mitsubishi, CNIM,DONG, YANG, HITACH i TOSHIBA.

Stosuje si´ wraz z urzàdzeniem
Kärcher ® do czyszczenia
ruchomych schodów
Dozowanie: 10–25%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie

Oboj´tny
wartoÊç pH: 7,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
20 ml/stopieƒ

10 l
25 l

6.295-131
6.295-132

10x200 ml
2,5 l

6.291-397
6.291-389

30 kg

6.295-216

Ârodki czyszczàce do uzdatniania wody

Odzysk lub uzdatnianie Êcieków,
jakie powstajà w myjniach oraz podczas mycia przemys∏owego, wysokociÊnieniowego, zosta∏ ustawowo
okreÊlony. Stosowanie Êrodków do
intensyfikacji rozk∏adu i Êrodków odka˝ajàcych Kärcher ® gwarantuje po˝àdane efekty.

Recyrkulacja wody przy myciu wysokociÊnieniowym

ASA 80 Plus: recyrkulacja wody w
urzàdzeniach do czyszczenia pod∏óg

HDR 555

HDR 777

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

Uzdatnianie
wody

RM 846 Ârodek separujàcy, proszek
Ârodek separujàcy do uzdatniania Êcieków z myjni obcià˝onych olejami mineralnym. Tworzy du˝e, ∏atwe do filtrowania
k∏aczki.

Do stosowania w urzàdzeniach
ASA 600, HDR 777 y ASA 80
Dozowanie: bez rozcieƒczania
Zu˝ycie: ok. 1 kg/m3

20 kg
Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 8
roztwór o st´˝eniu 1%

6.295-164

RM 847 Ârodek do wspomagania fluktuacji
Do aktywnego uzdatniania i obróbki silnie zanieczyszczonej
wody po myciu nadwozi i silników. Tworzy du˝e, ∏atwe do
filtrowania k∏aczki.

Stosuje si´ w urzàdzeniach
ASA 80, HDR 555 i HDR 777
Dozowanie: 2,5–10%

KwaÊny
wartoÊç pH: 3,5
w koncentracie

2x1l

6.291-297

Baza:
nadtlenek wodoru i
specjalne biocydy

30 kg

6.295-182

Stosuje si´ w urzàdzeniach ARS,
RM 851 Ârodek odka˝ajàcy
Niszczy bakterie, nieprzyjemny zapach i zapobiega formowaniu HDR 777, HDR 555 i ASA 600
Dozowanie: w zale˝noÊci od stopnia
si´ szlamu w systemach uzdatniania Êcieków z myjni.
zanieczyszczenia Êcieków 5–500 ml/m3

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Ârodki czyszczàce do mycia ràk
Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Mycie ràk

RM 200 Pasta do mycia ràk
Wydajny i delikatny Êrodek do mycia ràk na bazie màczki
drzewnej. Do stosowania na ucià˝liwe zabrudzenia z oleju,
smaru, pigmentu i farby.

Do mycia ràk w warsztatach

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie

10 l
12 x 800 ml

6.291-030
6.291-031

11

Ârodki czyszczàce do myjni samochodowych i centrów mycia samoobs∏ugowego

Systemowe rozwiàzania firmy Kärcher ®:
• w∏aÊciwe po∏àczenie Êrodków czyszczàcych z odpowiednim typem myjni samochodowej Kärcher ®
gwarantuje optymalne efekty czyszczenia.
• wszystkie komponenty, które majà bezpoÊrednià
stycznoÊç z wodà sà zabezpieczone przed korozjà
• wszystkie „produkty ASF“ sà szczególnie przyjazne
dla Êrodowiska (patent ASF).

Myjnie szczotkowe

Myjnie bezdotykowe

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Spryskiwanie
wst´pne

RM 803 ASF Mycie wst´pne
Aktywny Êrodek myjàcy, delikatny dla materia∏ów, do wysokociÊnieniowego spryskiwania wst´pnego. Efektywnie usuwa
takie zabrudzenia jak t∏uszcz resztki olejowe, insekty.

Do wysokociÊnieniowych urzàdzeƒ czyszczàcych z podgrzewaniem wody, myjni samoobs∏ugowych, urzàdzeƒ do wst´pnego spryskiwania lub myjni Szczotkowych i bezdotykowych
Przygotowanie: 1+2 do 1+49
Dozowanie: 0,5–2%
(wychodzàc od koncentratu)
Do stosowania w myjniach pojazdów u˝ytkowych, w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych
i spryskiwaczach wst´pnych
Dozowanie: 1-3%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13
w koncentracie
WydajnoÊç:
20 ml/sam. osob.

10 l
25 l
200 l

6.295-040
6.294-977
6.294-978

Zasadowy
wartoÊç pH 13
w koncentracie
WydajnoÊç:
250 ml/sam. ci´˝.

25 l
200 l

6.295-240
6.295-241

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.

25 l
200 l

6.295-133
6.295-134

KwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç:
2,5 ml/felga

25 l
200 kg

6.295-189
6.295-190

RM 805 ASF Mycie samochodów ci´˝arowych i
plandek, zasadowy. Ârodek do spryskiwania wst´pnego
skutecznie wspomagajàcy w myjniach szczotkowych i wysokociÊnieniowych usuwanie uporczywych zanieczyszczeƒ jak
smar, sadza, olej, smo∏a, resztki insektów i szary nalot z
wszelkiego rodzaju pojazdów u˝ytkowych.
RM 806 ASF Mycie wysokociÊnieniowe
Ten koncentrat czyszczàcy posiada du˝y zakres rozpuszczania
zanieczyszczeƒ i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe
jak kurz, olej, smary, insekty, ˝ywice drzewne i b∏oto.

Czyszczenie felg
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Myjnie samoobs∏ugowe

Stosowany g∏ownie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych z podgrzewaniem wody
i myjniach samoobs∏ugowych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 0,2–0,5%
Stosuje si´ g∏ównie do wst´pnego
RM 800 ASF Intensywne czyszczenie kó∏
spryskiwania r´cznego
Bardzo skuteczny koncentrat do czyszczenia kó∏. Aktywnie
Przygotowanie: 1+9
dzia∏ajàca piana wspomaga usuwanie wszelkich spotkanych
zanieczyszczeƒ kó∏ jak py∏ hamulcowy, py∏ ze Êcieranych opon, Dozowanie: 10%
osady soli w zimie.

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Mycie g∏ówne
mycie pianà

RM 806 ASF Mycie wysokociÊnieniowe
Ten koncentrat czyszczàcy posiada du˝y zakres rozpuszczania
zanieczyszczeƒ i usuwa uporczywe zanieczyszczenia drogowe
jak kurz, olej, smary, insekty, ˝ywice drzewne i b∏oto.

Stosowany g∏ownie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych z podgrzewaniem wody
i myjniach samoobs∏ugowych
Przygotowanie: 1+3
Dozowanie: 0,2–10,5%
Stosowany g∏ównie w myjniach
szczotkowych
Dozowanie: 0,2%

Zasadowy
wartoÊç pH: 13,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.

25 l
200 l

6.295-133
6.295-134

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 8,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.

10 l
25 l
200 l

6.295-037
6.295-139
6.295-140

RM 812 ASF Aktywna piana
Wysoce efektywny Êrodek do wytwarzania piany w myjniach
szczotkowych. Posiada specjalnà formu∏´ chroniàcà zarówno
lakier, jak i szczotki.

Stosowany g∏ównie w automatycznych myjniach szczotkowych oraz
myjniach samoobs∏ugowych
Dozowanie: 0,2%

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 8,5
w koncentracie
WydajnoÊç:
16 ml/sam. osob.

25 l
200 l

6.295-136
6.295-137

RM 820 ASF Wosk na goràco
Ten p∏ynny wosk na goràco tworzy na samochodzie odpornà
na warunki atmosferyczne warstw´ konserwujàcà, która chroni
pojazdy przed korozjà. Zawiera naturalny wosk Carnauba.

Stosowany w myjniach szczotkowych, myjniach samoobs∏ugowych i
wysokociÊnieniowych urzàdzeniach
czyszczàcych z podgrzewaniem wody
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 0,1–0,2%
Stosuje si´ w myjniach dla pojazdów u˝ytkowych, myjniach samoobs∏ugowych i wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych
Przygotowanie: 1+9
Dozowanie: 0,1–0,2%
Stosuje si´ w myjniach szczotkowych
Przygotowanie dla myjni szczotkowych:
bez rozcieƒczania
Przygotowanie dla myjni samoobs∏ugowych, urzàdzeƒ wysokociÊnieniowych:
1+9 do 1+29
Dozowanie: 0,1–0,2%
Stosuje si´ w myjniach samoobs∏ugowych i wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych
Dozowanie: 0,2-0,4%

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
20 ml/sam. osob.

25 l
200 l

6.295-142
6.295-143

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
20 ml/sam. osob.
50 ml/sam. ci´˝.
Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
20 ml/sam. osob.

25 l
200 l

6.295-083
6.295-084

10 l
25 l
200 l

6.295-038
6.295-073
6.295-074

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
30 ml/sam. osob.
Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
50 ml/sam. ci´˝.
Oboj´tny
wartoÊç pH: 5
w koncentracie
WydajnoÊç:
15 ml/sam. osob.

25 l

6.295-036

25 l
200 l

6.295-203
6.295-204

10 l
25 l
200 l

6.295-039
6.295-076
6.295-077

RM 811 ASF Mycie aktywne
Ârodek myjàcy o silnym dzia∏aniu, do stosowania w automatycznych myjniach samochodowych. Posiada specjalnà
formu∏´ chroniàcà lakier.

Suszenie /
piel´gnacja

RM 821 ASF Wosk do spryskiwania
Ten p∏ynny Êrodek konserwujàcy nadaje pojazdom po∏ysk,
zapewnia d∏ugotrwa∏à ochron´, jak równie˝ bezplamowe
schni´cie (bez suszenia wymuszonego). JakoÊç wody nie
wp∏ywa ujemnie na dzia∏anie Êrodka.
RM 824 ASF Super per∏owy wosk
Suszenie, ochrona i piel´gnacja w jednym. P∏ynny wosk
per∏owy szybko rozbija film wodny i zapewnia efektywne
suszenie, szczególnie jeÊli u˝ywana jest woda twarda.

RM 825 ASF Wosk piel´gnacyjny do mycia
samoobs∏ugowego
Wosk piel´gnacyjny do konserwacji i piel´gnacji karoserii
pojazdów. Blask bez suszenia dmuchawà. Opracowany
specjalnie dla myjni samoobs∏ugowych.
RM 828 ASF Aktywny Êrodek suszàcy
Bardzo efektywny, skoncentrowany termo-wosk. Szybko
rozbija film wodny i zostawia ochronnà, hydrofobowà
pow∏ok´.
RM 829 ASF Ârodek wspomagajàcy suszenie
Szybko rozbija film wodny i zostawia ochronnà, hydrofobowà
pow∏ok´. Odpowiedni tak˝e dla wody mi´kkiej i osmotycznej.

Stosowany w myjniach szczotkowych i wysokociÊnieniowych
urzàdzeniach czyszczàcych jako
Êrodek wspomagajàcy suszenie
Dozowanie: 0,1–0,2%
Stosowany w myjniach szczotkowych jako Êrodek wspierajàcy
suszenie
Dozowanie: 0,1–0,2%

RM 831 Polish Plus
Nowy Êrodek do piel´gnacji pojazdów ze specjalnà formu∏à
do d∏ugotrwa∏ej konserwacji karoserii. Chroni pojazd przed
ulicznymi zanieczyszczeniami, insektami, kwaÊnym deszczem
i innymi szkodliwymi dla Êrodowiska czynnikami.

Do u˝ycia w myjniach szczotkowych z funkcjà woskowania

KwaÊny
wartoÊç pH: 3,5
w koncentracie

10 l
25 l

6.295-110
6.295-211

Piel´gnacja
podwozia

RM 830 ASF Wosk do podwozia
Efektywna redukcja korozji dzi´ki aktywnoÊci powierzchniowej.
Ârodek ten dociera do trudno dost´pnych miejsc i wnika pod
agresywne czàstki zanieczyszczeƒ.

Stosowany w myjniach samochodowych z natryskiem podwozia po
jego umyciu
Dozowanie: 1–3%

25 l

6.291-176

Produkty
specjalne

RM 841 ASF Mycie hal i p∏ytek
Znakomity Êrodek do mycia hal i p∏ytek. KwaÊny koncentrat
usuwa takie zanieczyszczenia jak osady wapnia, resztki
t∏uszczu, myd∏a i Êlady rdzy.

Do r´cznego czyszczenia zasadniczego zachowawczego hal w
myjniach
czyszczenie zasadnicze
Przygotowanie: 1+1 do 1+4
Dozowanie: 20–50%
czyszczenie zachowawcze
Przygotowanie: 1+9 do 1+19
Dozowanie: 10%
Do myjni automatycznych
i samoobs∏ugowych

Oboj´tny
wartoÊç pH: 6
w koncentracie
WydajnoÊç:
10 ml/sam. osob.
KwaÊny
wartoÊç pH: 1
w koncentracie
WydajnoÊç: 75 m2/l

25 l

6.295-191

25 kg

6.287-016

Êç
nowo

Sól zmi´kczajàca
Szczególnie skuteczna w zmi´kczaniu wody w instalacjach
na wod´ mi´kkà i osmotycznà.
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Ârodki czyszczàce do czyszczenia dywanów i tapicerek

Urzàdzenia spryskujàco-odsysajace
zapewniajà dog∏´bne czyszczenie w∏ókien, sà one ∏agodne dla czyszczonych
materia∏ów i pozostawiajà przyjemny
zapach. Ârodki czyszczàce w postaci
tabletek (RM 760 tabletki) umo˝liwiajà
dok∏adne dozowanie.

Do czyszczenia dywanów

Do piel´gnacji samochodu

Do czyszczenia tapicerki meblowej
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Do czyszczenia dywanów

Obszar
stosowania

Opis produktu

Stosowanie

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

Czyszczenie
dywanów / obiç

RM 760 press & ex proszek
Klasyczny proszek do czyszczenia zasadniczego wyk∏adzin
tekstylnych i tapicerki meblowej w trybie spryskiwania i
odsysania.

Z odkurzaczami pioràcymi
rozpuÊciç proszek w zbiorniku wody
czystej w iloÊci 1% (100 g w 10 l wody),
spryskiwaç i jednoczeÊnie odsysaç,
nast´pnie spryskaç i odessaç czystà
wodà

800 g
Lekko zasadowy
10 kg
wartoÊç pH: 9
roztwór o st´˝eniu 1%
WydajnoÊç: 100 m2/kg

6.290-175
6.291-388

RM 760 press & ex tabletki
Wspomagajàce czyszczenie tabletki w rozpuszczalnej w
wodzie folii do czyszczenia zasadniczego wyk∏adzin tekstylnych i tapicerki meblowej.

Z odkurzaczami pioràcymi
rozpuÊciç 2 tabletki w zbiorniku wody
czystej (8 l), spryskiwaç i jednoczeÊnie
odsysaç, nast´pnie spryskaç i odessaç
czystà wodà

16 tabletek
Oboj´tny
200 tabletek
wartoÊç pH: 6
roztwór o st´˝eniu 1%
WydajnoÊç: 8 m2/Tab

6.290-828
6.290-529

RM 767 dry & ex p∏yn
P∏ynny, szybko schnàcy Êrodek czyszczàcy do spryskiwania
z odsysaniem przy czyszczeniu wyk∏adzin tekstylnych i obiç.
Idealny do czyszczenia w tzw. mi´dzyczasie, gdy˝ posiada
do 70% krótszy czas schni´cia ni˝ Êrodki tradycyjne.

Z odkurzaczami pioràcymi
wymieszaç 125 ml w zbiorniku czystej
wody (10 l) , nanosiç z jednoczesnym
odsysaniem, wyp∏ukaç i odessaç czystà
wodà

Lekko kwaÊny
wartoÊç pH: 5
w koncentracie
WydajnoÊç: 100 m2/l

10 l

6.295-198

RM 770 Ârodek do intensywnego czyszczenia dywanów
Silny Êrodek czyszczàcy do dywanów i tapicerek. Wielokrotnie
zwi´ksza odpornoÊç na brud. Nie zawiera Êrodków powierzchniowo czynnych. Ponowne zabrudzenie zostaje znaczàco
opóênione, a okresy czyszczenia zostajà wyd∏u˝one.

Z odkurzaczami pioràcymi
rozmieszaç 100 ml w zbiorniku czystej
wody (10 l), nanosiç i jednoczeÊnie
odsysaç

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 9
w koncentracie

6x1l

6.294-733

RM 768 Disc Shampoo
Silnie dzia∏ajàcy szampon do dywanów.
Idealny do czyszczenia zachowawczego.

Do stosowania g∏ownie w
szorowarkach lub urzàdzeniach
jednotarczowych
Przygotowanie: 1+9

Lekko zasadowy
wartoÊç pH: 9
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

10 l

6.291-468

Piel´gnacja
dywanów /
tapicerki
meblowej

RM 762 Ârodek do impregnacji dywanów
Bardzo skuteczna ochrona dla wszelkich wyk∏adzin tekstylnych. Dywany, wyk∏adziny, meble tapicerowane i tapicerki
samochodowe pokrywa ochronnà warstwà zabezpieczajàcà
przed brudem i ponownym zabrudzeniem. Pozwala na
wyd∏u˝enie okresów mi´dzy kolejnymi zabiegami czyszczenia.

5l

6.290-002

Usuwanie plam

RM 769 Uniwersalny odplamiacz
Uniwersalny odplamiacz do wszystkich wyk∏adzin tekstylnych
i tapicerek.

Z odkurzaczami pioràcymi lub
WydajnoÊç: 40 m2/l
spryskiwaczami RM
wlaç roztwór impregnujàcy do zbiornika
urzàdzenia lub spryskiwacza RM.
Spryskaç w odst´pach ok. 30 min.
i pozostawiç do wyschni´cia;
Przygotowanie: 1+7; Dozowanie: 12,5%
Do stosowania r´cznego
zebraç du˝e Êmieci, nanieÊç Êrodek i po
ok. 5 minutach ususzyç Êciereczkà lub
w∏ókninà.

12 x 0,5 l

6.290-046

Odpieniacz

Nadaje si´ do stosowania
W szorowarkach i odkurzaczach
pioràcych. Dodaç bez rozcieƒczania do
zbiornika brudnej wody.
Dozowanie: 0,5%
Dozowanie w urzàdzeniach wyposa˝onych
w odpieniacze mechaniczne: patrz
instrukcja obs∏ugi urzàdzenia.
RM 770 Ârodek do intensywnego czyszczenia dywanów Z maszynami jednotarczowymi oraz Lekko zasadowy
r´cznie jako Êrodek do wst´pnego wartoÊç pH: 9
Silny Êrodek czyszczàcy do dywanów i tapicerek.
spryskiwania przed czyszczeniem w koncentracie
Wielokrotnie zwi´ksza odpornoÊç na brud.
dywanu na sucho
Nie zawiera Êrodków powierzchniowo czynnych.
Przygotowanie: czyszczenie dywanu na
sucho 1+7 do 1+17; czyszczenie padem
z mikrow∏ókien 1+7 do 1+17
Do szorowarek ze szczotkami wal- WydajnoÊç:
RM 771 Granulat czyszczàcy do dywanów
Granulat nie zawierajàcy Êrodków powierzchniowo czynnych, cowymi BRS 40/550 C Carpet lub 25-50 g granulatu /m2
maszyn jednotarczowych
stosowany w po∏àczeniu z RM 770 dla zintensyfikowania
Równomiernie posypaç granulatem
procesu czyszczenia. Ten system czyszczenia dywanów
odkurzony i spryskany Êrodkiem RM 770
umo˝liwia ich natychmiastowe u˝ytkowanie.
dywan, czyÊciç szorowarkà BRS 40/550 C
i na koniec odkurzyç.

10 x 200 ml
2,5 l

6.291-397
6.291-389

6x1l

6.294-733

11 kg

6.294-726

Czyszczenie
dywanów na
sucho

RM 761 Ârodek odpieniajàcy
Redukuje powstawanie piany w zbiorniku brudnej wody.

Numer
WielkoÊç
opakowania katalogowy
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Ârodki czyszczàce i dezynfekujàce do czyszczenia pianowego i mycia cz´Êci

Czyszczenie pianowe pozwala na lepsze dzia∏anie
Êrodków czyszczàcych i dezynfekujàcych: nanoszenie przy pomocy spryskiwaczy niskociÊnieniowych
lub wysokociÊnieniowych urzàdzeƒ myjàcych z lancà
pianowà.

OÊrodki SPA

Toalety, szalety

Produkcja spo˝ywcza i rolna

Obszar
stosowania

Opis produktu

Czyszczenie

RM 57 ASF Ârodek pianowy, neutralny
Ârodek pianowy o delikatnym dzia∏aniu do usuwania lekkich
zabrudzeƒ t∏uszczowych, olejowych i bia∏kowych. Dzi´ki pianowemu dywanowi nast´puje d∏ugotrwa∏e dzia∏anie czyszczàce. RM 57 ∏atwo si´ sp∏ukuje.

Usuwanie smó∏ek
w´dzarnianych

Czyszczenie/
dezynfekcja

Dezynfekcja

Czyszczenie
cz´Êci

Êç
nowo

Stosowanie

Stosowanie r´czne, z wysokociÊnieniowymi urzàdzeniami czyszczàcymi z dyszà do nanoszenia
piany i spryskiwaczach
Dozowanie:
mycie wysokociÊnieniowe 4–8%
FS 2000 3-6%
Stosowanie r´czne, z wysokociÊRM 58 ASF Ârodek pianowy, alkaliczny
nieniowymi urzàdzeniami czyszSkutecznie usuwa z p∏ytek ceramicznych, kafli i kontenerów
czàcymi z dyszà do nanoszenia
uporczywe zanieczyszczenia olejowe, t∏uszczowe i bia∏kowe
oraz pozosta∏oÊci art. spo˝ywczych. Pianowy dywan umo˝liwia piany i spryskiwaczach
d∏ugi czas przylegania i tym sposobem dzia∏a intensywnie na Dozowanie:
mycie r´czne 10%
pionowych powierzchniach.
mycie wysokociÊnieniowe 2–5%
FS 2000 2–4%
Stosowanie r´czne, z wysokociÊRM 59 ASF Ârodek pianowy, kwaÊny
nieniowymi urzàdzeniami czyszZ ∏atwoÊcià usuwa z p∏ytek ceramicznych, kafli i kontenerów
czàcymi z dyszà do nanoszenia
najsilniejsze osady i z∏ogi jak wapno, rdza, smar, bia∏ko,
piany i spryskiwaczach
kamieƒ piwny i mleczny. Pianowy dywan zapewnia d∏ugi
Dozowanie:
i intensywny czas dzia∏ania na pionowych powierzchniach.
mycie r´czne 10%
mycie wysokociÊnieniowe 2–5%
FS 2000 2–4%
RM 33 Ârodek do usuwania smó∏ek w´dzarnianych
Stosowany z urzàdzeniami do opryP∏ynny, bardzo silny Êrodek do czyszczenia zasadniczego.
skiwania wst´pnego i wysokociÊUsuwa ekstremalne zabrudzenia z oleju, t∏uszczu, smo∏y,
nieniowymi urzàdzeniami czyszsadzy i smó∏ki w´dzarnianej oraz przypalonej glazury
czàcymi bez podgrzewania wody
cukrowej.
Przygotowanie/Dozowanie: wst. spryskiwanie 1+9/bez rozcieƒczania wysokociÊnieniowe urzàdzenia czyszczàce 1+3/4–8%
RM 732 Czyszczàcy Êrodek dezynfekujàcy1)
Stosowanie r´czne, w wysokociÊnieniowych, urzàdzeniach czyszDezynfekujàcy Êrodek czyszczàcy. Dzia∏a bakteriobójczo,
czàcych i szorowarkach
grzybobójczo, i warunkowo wirusobójczo. Zapewnia bardzo
Dozowanie:
dobre dzia∏anie czyszczàce.
mycie r´czne 1–3%
mycie wysokociÊnieniowe 1–3%
czyszczenie zachowawcze BR/BD 1–3%
R´cznie przy pomocy spryskiwacza
RM 735 Ârodek dezynfekujàcy, koncentrat1)
typu RM lub w wysokociÊnienioSkuteczny, neutralny Êrodek dezynfekcyjny. Dzia∏a bakteriowych urzàdzeniach czyszczàcych
bójczo, grzybobójczo i warunkowo wirusobójczo (np. wiruDozowanie: 0,75–7%
sowe zapalenia wàtroby typu B).

W∏aÊciwoÊci/
wydajnoÊç

WielkoÊç
opakowania

Numer
katalogowy

Oboj´tny
20 l
wartoÊç pH: 7
200 l
w koncentracie
WydajnoÊç: 100 m2/l

6.295-178
6.295-179

20 l
Zasadowy
200 kg
wartoÊç pH: 12
w koncentracie
WydajnoÊç: 300 m2/l

6.295-100
6.295-101

20 l
KwaÊny
200 kg
wartoÊç pH: 2
w koncentracie
WydajnoÊç: 300 m2/l

6.295-192
6.295-193

20 l
200 kg

6.295-094
6.295-095

10 l
Zasadowy
200 kg
wartoÊç pH: 9.5
w koncentracie
WydajnoÊç: 500 m2/l

6.295-183
6.295-184

10 l
Oboj´tny
wartoÊç pH: 7.5
w koncentracie
WydajnoÊç: 500 m2/l

6.295-082

Zasadowy
wartoÊç pH: 13.5
w koncentracie
WydajnoÊç: 40 m2/l

RM 38 ASF Ârodek do czyszczenia cz´Êci, proszek
Zapewniajàcy ochron´ antykorozyjnà proszek czyszczàcy do
usuwania zanieczyszczeƒ z sadzy, t∏uszczu i oleju z cz´Êci
metalowych.

Stosowany g∏ównie w maszynach
do czyszczenia cz´Êci
Przygotowanie: 1+19 do 1+49

20 kg
Zasadowy
wartoÊç pH: 10
roztwór o st´˝eniu 1%
WydajnoÊç:
100 g/zbiornik 80 l

6.291-380

RM 39 ASF Ârodek spryskujàcy do usuwania t∏uszczu
Niskopieniàcy Êrodek do czyszczenia i odt∏uszczania.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z t∏uszczu, oleju
i sadzy zapewniajàc czasowà ochron´ antykorozyjnà.

Stosowany jest g∏ównie w wysokociÊnieniowych urzàdzeniach czyszczàcych i maszynach do czyszczenia
cz´Êci
Dozowanie: 1–5%

20 l
Zasadowy
200 kg
wartoÊç pH: 10
w koncentracie
WydajnoÊç:
200 m2/zbiornik 80 l

6.295-165
6.295-217

RM 63 do mycia cz´Êci, proszek
Wysoce zasadowy, czyÊci i odt∏uszcza wi´kszoÊç uporczywych
zabrudzeƒ, jak oleje, smary, sadz´ itp. Przeznaczony do
materia∏ów odpornych na dzia∏anie zasad. Idealny do czyszczenia silników, skrzyƒ biegów, ale tak˝e ma∏ych cz´Êci.

Stosowany g∏ównie w
urzàdzeniach do mycia cz´Êci
Przygotowanie: 1+19
Temperatura: 40-80°C

20 kg
Silnie zasadowy
wartoÊç pH: 12,5
roztwór o st´˝eniu 1%

6.295-255

1)

wpisane na list´ Êrodków dezynfekcyjnych DGHM z dnia 04.02.2002 r. dla dezynfekcji
powierzchniowej (mhp-Verlag GmbH, 65205 Wiesbaden) i 6-stà list´ Êrodków dezynfekcyjnych
dla przemys∏u spo˝ywczego z dn. 01.07.2003 r. (Deutsches Tierarzteblatt 07/03).
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Przeglàd wszystkich Êrodków: Êrodki czyszczàce do specjalnych obszarów zastosowania

Czyszczenie wysokim
ciÊnieniem HD/HDS

Stosowanie
Mycie pojazdów

Przemys∏

Pod∏ogi

Wyk∏adziny, tapicerki

Mycie pojazdów/
zbiorników

Uzdatnianie wody

Konserwacja urzàdzeƒ

18

Myjnie samochodowe Mycie cz´Êci
SB, CB Line
PC 100/115/230

Strona
Mycie wysokociÊnieniowe
Aktywna piana
Suszenie
Woskowanie
Rozkonserwowanie
Konserwacja urzàdzeƒ
Mycie wst´pne
Mycie g∏ówne
Mycie pianowe
Woskowanie, suszenie
Wosk nab∏yszczajàcy
Mycie kó∏
Mycie podwozia
Uzdatnianie wody
Myjnie samoobs∏ugowe
Czyszczenie cz´Êci
Ochrona antykorozyjna
Fosfatowanie
Piana aktywna
Czyszczenie zasadnicze
Czyszczenie zachowawcze
Mycie mopem
Strippowanie
Nak∏adanie pow∏ok
Polerowanie
Pow∏oki do sal gimnastycznych
Czyszczenie sal gimnastycznych
Usuwanie warstw cementowych
Krystalizacja
Czyszczenie kamionki szlachetnej
Usuwanie Êladów opon
Schody ruchome
Dezynfekcja i czyszczenie
Dezynfekcja
Ekstrakcja
Intensywne czyszczenie
Szybkie schni´cie
Szamponowanie
Czyszczenie na sucho
Usuwanie plam
Impregnacja
Mycie zewn´trzne
Mycie wysokociÊnieniowe
Mycie szczotkowe
Mycie podwozi
Woskowanie, suszenie
Mycie naczep
Czyszczenie zbiorników
Usuwanie smo∏y ˝ywicznej
Separacja
Fluktuacja
Redukcja k∏aczków
Zmi´kczania
Zmi´kczanie wody
Odkamienianie
Odpienianie
Mycie ràk

5
5
13
5
5
7
12
13
13
13
13
12
13
13,16
13
6,17
6
6
5
6,1
9
9
10
9
9
9
9
10
10
9
10
10
17
17
15
15
15
15
15
15
15
12
13
5,13
13
13
12
6,17
17
16
16
16
13
7
7
10
11

RM 22 RM 81
RM 57 RM 58
RM 821
RM 41
RM 36
RM 110
RM 803
RM 811
RM 812
RM 824 RM 829
RM 831
RM 800
RM 830
Sól zmi´kczajàca
RM 841
RM 31
RM 38
RM 48
RM 58
RM 750 RM 841

RM 732
RM 735

RM 81 RM 803
RM 806 RM 807
RM 81
RM 806 RM 830
RM 820 RM 821
RM 803 RM 805
RM 31 RM 59
RM 33

RM 63
RM 38 RM 39
RM 48

Czyszczenie pod∏óg
BR/BD/BDP/BDS

Mycie pojazdów TIR
oraz zbiorników

Czyszczenie wyk∏adzin
Puzzi, BD, BDS

Uzdatnianie wody
HDR, ARS

Spryskiwacze

Konserwacja
urzàdzeƒ

RM 57 RM 58

RM 36
RM 101

RM 812

RM 800
RM 846 RM 851
RM 841

RM 58
RM 841

RM 69 RM 750
RM 755
RM 746
RM 752
RM 740
RM 746
RM 781
RM 780
RM 751
RM 775 RM 749
RM 753
RM 776
RM 758

RM 746

RM 749
RM 776
RM 732
RM 735
RM 760
RM 770
RM 767
RM 768
RM 771
RM 769
RM 762

RM 770
RM 767
RM 768

RM 762
RM 803
RM 806

RM 803 RM 806
RM 807
RM 811 RM 812
RM 806 RM 807
RM 820 RM 821
RM 805
RM 31 RM 59
RM 33

RM 805
RM 59
RM 33
RM 846
RM 847
RM 851
Sól zmi´kczajàca
RM 110
RM 101
RM 761
RM 200
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Ch´tnie s∏u˝ymy pomocà:
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