
Product-informatie RM 782

Beschermcoating Extra RM 782

Extra robuuste polymeerafwerklaag voor waterbestendige 
vloeren. Uitstekende dekkracht, hechting, slip- en slijtvast-
heid. Verhoogde bestendigheid tegen alcohol en desinfec-
tiemiddel.

Eigenschappen

■ zorgt dat vloerbedekkingen eruit blijven zien als nieuw
■ zeer economisch, eenvoudig aan te brengen, lange onderhoudsinterval-

len
■	 zeer	grote	dekkracht	dankzij	zeer	hoog	gehalte	vaste	stoffen;	1	tot	2	

lagen volstaan
■ grote dekkracht, ideaal voor gebruik op absorberende en oude, versleten 

vloeren
■ zeer korte droogtijd
■ zeer duurzaam dankzij hoge schurings- en stootbestendigheid en uitste-

kende bescherming tegen markeringen (bijv. van schoenzolen)
■ verhoogde weerstand tegen reinigingsmiddelen op alcoholbasis en desin-

fectiemiddelen
■ uitstekende hechting aan vloerbedekkingen
■ voor gebied met veel verkeer en intensief gebruik (bijv. werkplaats of 

industrie, ziekenhuizen, scholen)
■	 slipweerstand	in	overeenstemming	met	DIN	51131	en	DIN	EN	13893	

(afhankelijk van vloerbedekking)
■ eenvoudig opnieuw te polijsten

Toepassingsvelden:

Gebouwreiniging: Vloerreiniging

Verpleeg- en verzorgingstehui-

zen, dokterspraktijk:
Vloerreiniging

Industrie: Vloerreiniging

Gemeente: Vloerreiniging

Retail: Vloerreiniging

Hotels, gastronomie, catering: Vloerreiniging

Toepassing

■ handmatig
■ Éénschijfsmachines
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Artikelnummer

5 l 6.295-816.0



Product-informatie RM 782

Toepassing:

Coating

■	 Het	oppervlak	moet	vrij	zijn	van	resten	beschermlaag	en	vuil	(pH	7-8,5).	
Het oppervlak moet droog zijn.

■ Kantel de verpakking in een cirkelvormige beweging.
■ Het product niet aanlengen of mengen met andere producten.
■ Aan te brengen hoeveelheid is afhankelijk van absorptievermogen en 

type	vloer:	1e	laag:	ongeveer	25	-	45	ml/m²,	2e	laag:	ongeveer	20	-	30	
ml/m².	Rendement	afhankelijk	van	gebruikte	hoeveelheid.

■ Verspreid het product gelijkmatig, spaarzaam, snel en overlappend (nat 
op nat) met een mop.

■ Laat volledig droog worden voor aanbrengen van volgende laag (onge-
veer	30	minuten,	afhankelijk	van	vochtigheid	en	temperatuur).

■	 Herhaal	zo	nodig	(1	tot	2	lagen	aanbevolen).	Breng	product	kruiselings	
aan.

■	 Begaanbaar	na	volledig	drogen	(ongeveer	3	uur).
■	 Normaal	verkeer	mogelijk	na	ongeveer	24	uur.
■	 Volledig	uitgehard	na	ongeveer	14	dagen.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Niet aanbrengen op watergevoelige oppervlakken.
■ Niet gebruiken op hout of onverzegelde parketvloeren.
■ Voer een hechttest uit op in de fabriek behandelde vloeren.
■ Vorstvrij opbergen
■	 Alleen	bewaren	in	originele	verpakking	tussen	5	en	30°C.
■ Schenk productresten niet terug in verpakking.
■ Sluit verpakking direct na gebruik.
■ Maak de reinigingsmachine schoon na gebruik.

Verdere informatie:

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

13893
■	 Expertise	relating	to	anti-slip	properties	according	to	DIN	51131	and	DIN	

EN	13893
■	 Testverslag	over	slipweerstand	in	overeenstemming	met	DIN	V	18032-

2:2001-04

Dosering:

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

1000	ml Coating  Onverdund 15-25	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


