
Product-informatie RM 760 Tabs

CarpetPro tapijtreinigingsmid-
del RM 760,
tabletten

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760, tabletten is een 
sproei-extractiebasisreinigingsmiddel in tabletvorm. Met En-
capsulation-technologie. Handig verpakt in water oplosbare 
folie. Tijdrovend naspoelen niet nodig.

Eigenschappen

■	 Effectief	en	grondig	reinigingsmiddel	voor	sproei-extractiereiniging	van	
textielen vloerbedekking en bekleding

■ Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
■ iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel 

weer droog
■ Kortere droogtijd
■ Vriendelijk voor de huid dankzij afzonderlijk verpakte reinigingstabletten
■ Oplosbare tabletten in een in water oplosbare folie voor meer reinigings-

kracht
■ Zachte reiniging
■ Actieve reiniging bij elke temperatuur
■ Vrij van bleekmiddel
■ Verbetert de vloerhygiëne
■ Aangenaam frisse geur
■ Tabletvorm

Toepassingsvelden:

Autodealers en garages: Voorbereiding van de wagen

Gebouwreiniging: Stoffen	oppervlakken

Verpleeg- en verzorgingstehui-

zen, dokterspraktijk:
Stoffen	oppervlakken

Hotels, gastronomie, catering: Stoffen	oppervlakken

Gemeente: Stoffen	oppervlakken

Retail: Stoffen	oppervlakken

Toepassing

■ Sproei-extractieapparaten
■ Tapijtreinigingsapparaten

pH

7 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

16 Tabs 6.295-850.0

200 Tabs 6.295-851.0



Product-informatie RM 760 Tabs

Toepassing:

Sproei-extractieapparaat

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

■ Laat het product volledig oplossen in lauw water (circa 40°C).
■ Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap 

methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/
laten inweken en vervolgens zuigen).

■ Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.
■ Ingekapseld vuil wordt opgezogen tijdens de volgende onderhoudsreini-

ging.

Tapijtreiniger

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

■ Laat het product volledig oplossen.
■ Reinig textielen vloerbedekkingen in overlappende secties met de 1-stap 

methode (in één keer sproeien en zuigen) of 2-staps methode (sproeien/
laten inweken en vervolgens zuigen).

■ Zuig textielen vloerbedekking goed en laat drogen.
■ Ingekapseld vuil wordt opgezogen tijdens de volgende onderhoudsreini-

ging.

Richtlijnen voor gebruik:

■ Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
■ Maak materiaal vochtig, niet nat.
■ Droog bewaren.

Verdere informatie:

■ Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Dosering:

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

 Basisreiniging  2 tabletten in 8 liter 
water

sterke 4 m²/Tab

 Tussentijdse reiniging  2 tabletten in 8 liter 
water

gemiddelde 6 m²/Tab

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


