
Product-informatie RM 752 

Intensieve basisreiniger Extra 
RM 752 ASF

Extra krachtige basisreiniger voor het verwijderen van 
zware verontreinigingen en afwerklagen van alkalibestendi-
ge vloeren. Verwijdert zelfs de hardnekkigste olie-, vet- en 
mineraalverontreinigingen.
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Eigenschappen

■ krachtig en grondig reinigingsmiddel voor verwijderen van beschermlagen 
en vuil

■ Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
■ Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren
■ verwijdert coatings van was en polymeer
■	 Door	FIGR	getest	01/2014	(Forschungs-	und	Prüfinstitut	für	Facility	

Management GmbH)
■ geen onaangename rookvorming
■ Aangename, frisse geur van citroen
■ Zeer korte inwerktijd
■	 Zeer	effectief
■ Laagschuimende formule
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages: Vloerreiniging

Bouw: Vloerreiniging

Industrie: Vloerreiniging

Gebouwreiniging: Vloerreiniging

Gemeente: Vloerreiniging

Hotels, gastronomie, catering: Vloerreiniging

Retail: Vloerreiniging

Toepassing

■ Schrob-/zuigmachines
■ Éénschijfsmachines
■ Stof-/waterzuigers
■ handmatig

pH

13.2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
in concentraat zuur licht zuur neutraal licht alkalisch alkalisch

Artikelnummer

10 l 6.295-813.0

200 l 6.295-814.0

1000 l 6.295-815.0



Product-informatie RM 752 

Toepassing:

Grondige reiniging (vuil)

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine 

of éénschijfsmachine.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad 

indien vereist).
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
■ Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
■ Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
■ Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle 

resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Grondige reiniging (verzorgingslaag)

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine 

of éénschijfsmachine.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad 

indien vereist).
■ Laten inwerken.
■ Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van dikte van beschermlaag.
■ Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
■ Reinig onbereikbare plekken handmatig.
■ Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
■ Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle 

resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
■ Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
■ Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
■ Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
■ Vorstvrij opbergen
■ Alleen bewaren in originele verpakking tussen -5 en +30°C.
■ Uit direct zonlicht houden.
■ Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen 
overeenkomstig EU-richtlijnen:

■ 
■ H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
■ H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
■ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 

gevolgen.
■ P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescher-

ming/gelaatsbescherming dragen.
■ P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): veront-

reinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdou-
chen.

■ P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoe-
len met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk, blijven spoelen.

■ P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
■ P405 Achter slot bewaren.
■ P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/

regionale/ nationale/internationale voorschriften.
■ Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
■ Quick Start
■ Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 

13893

Dosering:

Inhoud: Reinigingsmethode: Voorverdunning: Dosering: Type vuil: Toepassingsveld:

1000 ml Grondige reiniging (verzorging-
slaag)

20-50 % middelmatig-sterk 30-50 m²

1000 ml Grondige reiniging (vuil) 5-20 % middelmatig-sterk 50-200 m²

Gelieve ons te contacteren voor meer 
informatie:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700
Fax: +31 (0) 76 75 01 701


