
Product-informatie RM 753

FloorPro Feinsteinzeugreiniger 
RM 753

Speciale reiniger voor alle fijne stenen tegels. Verwijdert op 
een betrouwbare manier vet-, olie- en minerale verontreini-
gingen. Heeft geen invloed op de anti-slip eigenschappen 
van porseleinen tegels. Vrij van tensides en gemakkelijk af 
te scheiden.

Eigenschappen

■ Krachtige basisreiniger voor zwaar vervuilde fijne stenen tegels
■ Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
■ zeer goede bevochtiging
■ Laagschuimende formule
■ Zeer effectief
■ Aangenaam frisse geur
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij
■ Vrij van tensiden en enzymen

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages: Vloerreiniging

Gebouwreiniging: Vloerreiniging

Verpleeg- en verzorgingstehui-

zen, dokterspraktijk:
Vloerreiniging

Hotels, gastronomie, catering: Vloerreiniging

Gemeente: Vloerreiniging

Retail: Vloerreiniging

Toepassing

■ Schrob-/zuigmachines
■ handmatig

pH

10.5 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 6.295-046.0

2.5 l 6.295-587.0

10 l 6.295-082.0



Product-informatie RM 753

Toepassing:

Schrob-/zuigmachines - basisreiniging

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

ne.
■ 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 vervuiling.
■ Zuig het vuile water met de borstels van het oppervlak.
■ Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle 

resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

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

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

duct.
■ Stel op DOSE-apparaten de dosering alleen in op het apparaat.
■ Het oppervlak in een keer reinigen en zuigen.

handmatig

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het pro-

duct.
■ Oppervlak handmatig reinigen.

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

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen 
overeenkomstig EU-richtlijnen:

■ EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Dosering:

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

1000 ml Basisreiniging 5-20 % sterke 370 m²

1000 ml Onderhoudsreiniging 3-5 % gemiddelde 820 m²

1000 ml handmatig 3 % lichte 2000 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


