
Product-informatie RM 25 

PressurePro Aktivreiniger,
sauer RM 25

Zuur hogedruk basisreinigingmiddel voor sanitaire ruimtes. 
Verwijdert aanslag van kalk, roest, bier- en melksteen als-
ook vet en eiwit. Uitermate geschikt voor de reiniging van 
tankinterieurs in de levensmiddelenbranche.
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Eigenschappen

■	 Effectief	hogedruk-reinigingsmiddel
■ Verwijdert hardnekkig vuil zoals kalkaanslag, roest-, vet-, eiwit- en melk-

vlekken
■ Zachte reiniging
■ Actieve reiniging bij elke temperatuur
■ Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
■	 Scheidt	snel	olie/water	in	de	olieafscheider	(afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij

Toepassingsvelden:

Landbouw: Vatenreiniging

Landbouw: Melkruimtes

Gebouwreiniging: Sanitaire ruimtes

Voedingsmiddelen- en dranken-

industrie:
Voedseltanks

Hotels, gastronomie, catering: Sanitaire ruimtes

Gemeente: Sanitaire ruimtes

Transport-, busbedrijven: Voedseltanks

Toepassing

■ Hogedrukreinigers
■ Spuittoestellen

pH

0.2 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

2.5 l 6.295-588.0

10 l 6.295-113.0

20 l 6.295-420.0

200 l 6.295-421.0



Product-informatie RM 25 

Toepassing:

Hogedrukreinigers

■ Primair mengsel aanbrengen met schoon water.
■ Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
■ 1-80°C verwerkingstemperatuur.
■ Reinig object, werk hierbij in overlappende delen.
■ Laten inwerken.
■	 Inwerktijd	1-5	minuten,	afhankelijk	van	vervuiling.
■ Spoel oppervlakken goed met schoon water.
■ Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen 

met drinkwater.

Sproeitoestel

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

■ 1-80°C verwerkingstemperatuur.
■ Besproei object volledig met het product.
■ Laten inwerken.
■	 Inwerktijd	1-5	minuten,	afhankelijk	van	vervuiling.
■ Reinig object.
■ Spoelen met schoon water.
■ Bij toepassingen met verwerking van levensmiddelen, grondig spoelen 

met drinkwater.

Richtlijnen voor gebruik:

■ In levensmiddelenbranche, grondig spoelen met drinkwater.
■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
■ Laat de reinigingsoplossing niet opdrogen.
■ Warmwatereenheden ten minste 2 minuten spoelen met koud water.
■ Vorstvrij opbergen
■	 Het	wordt	aanbevolen	afwisselend	reinigingsmiddel	en	desinfectiemiddel	

te gebruiken om de vorming van resistente bacteriestammen te voorko-
men.

Verdere informatie:

■	 Veiligheidsinformatieblad	(MSDS)

Dosering:

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

1000 ml Hogedrukreinigers 1+3 0.5-10 % gemiddelde 530 m²

1000 ml Spuittoestellen 25 % sterke 44 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


