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824 Classic

Drogen, beschermen en onderhouden in één. Deze vloei-
bare parelwas maakt het snel samentrekken van de water-
film mogelijk en garandeert een zeer goed droogresultaat, 
vooral bij hard water. VDA-conform.

Eigenschappen

■ Effectieve drooghulp voor gebruik in voertuigwasinstallaties en hogedruk-
reinigers

■ Snel openbreken van de waterfilm over een groot oppervlak
■ Zeer goed droogresultaat
■ Effectief bij middelhard tot hard water
■ Laat de lak mooier glanzen
■ VDA-conform
■ Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
■ NTA-vrij
■ Vrij van minerale oliën en minerale koolwaterstoffen

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages: Voertuigen

Transport-, busbedrijven: Reiniging van bedrijfsvoertuigen

Voertuigwasinstallatie: Voertuigen

Toepassing

■ Auto wassen
■ Hogedrukreinigers

pH

4 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

20 l 6.295-438.0

200 l 6.295-074.0

1000 l 6.295-086.0



Product-informatie RM 824 Classic

Toepassing:

Auto wassen

■ Giet het product in het systeem.
■ Stel dosering in op het apparaat.
■ Start verzorgingsprogramma.

Hogedrukreinigers

■ Breng primair mengsel aan met gedemineraliseerd water (osmosewater).
■ Stel de dosering en temperatuur in op het apparaat
■ 1-80°C verwerkingstemperatuur.
■ Breng het product gelijkmatig aan op de gereinigde en gespoelde opper-

vlakken.
■ Laat het object drogen.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Vorstvrij opbergen
■ Voorkom overdosering.
■ Alleen gebruiken op gewassen en goed gespoelde oppervlakken.

Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen 
overeenkomstig EU-richtlijnen:

■ H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige 
gevolgen.

■ P273 Voorkom lozing in het milieu.
■ 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:

■ VDA-certificering
■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

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

1000 ml Voertuigwasinstallatie Onverdund 0.1-0.2 % 50 PKW

1000 ml Hogedrukreinigers 1+9 1-2 % 83 PKW

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


