
Product-informatie RM 755 

FloorPro Glanzreiniger RM 755

De citrusfrisse, schuimarme vloerglansreiniger voor alle 
harde vloeren. RM 755 droogt volledig streeploos op. Spe-
ciaal geschikt voor hoogglanzende stenen vloeren.
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Eigenschappen

■ Intensieve basis- en onderhoudsreiniger voor alle harde en elastische 
vloeren.

■ Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
■ Glanzend droogresultaat
■ Droogt zonder strepen
■ Zeer schuimarm
■ Aangenaam frisse geur
■ Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
■ NTA-vrij
■ Fosfaatvrij

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

12 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 6.295-846.0

10 l 6.295-174.0

20 l 6.295-409.0

200 l 6.295-176.0

1000 l 6.295-177.0



Product-informatie RM 755 

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 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.

Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging

■ Gebruik de juiste borstel/wals/pad en zuigbalk voor schrob-droogmachi-
ne.

■ Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
■ 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

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

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

1000 ml Onderhoudsreiniging 0.5-1 % lichte 6000 m²

1000 ml Tussentijdse reiniging 1-5 % gemiddelde 2440 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


