
Produktinformasjon RM 615

Skumrengjøring Ultra Foam 
3in1

Rengjøringsskum med aktiv smussoppløsning til Kärcher 
skumdyse. Ekstra skumbooster for dypere rens. Fjerner 
olje, fett og fastsittende skitt, veistøv og trafikkfilm. Fosfat-
fritt og skånsom.

Egenskaper

■ Kraftig og effektivt skum
■ Fjerner typisk smuss som vanligvis finnes på biler som smuss fra gaten, 

støv, rester av løv eller organiske avleiringer etc.
■ Ideell for rengjøring av biler, motorsykler, campingvogner og båter
■ For bruk med Kärcher skumdyse
■ Nedbrytbar i henhold til OECD
■ NTA-fri
■ Klar til bruk
■ Rak og effektiv rengjøring i kombinasjon med en Kärcher høytrykksspyler 

og Kärcher skumdyse

Bruksområder

■ Biler
■ Motorsykler
■ Bobiler og campingvogner

■ Skumdyse

Beholderstørrelser VE* Artikkelnummer

1 l 6 6.295-743.0

*VE: forpakningsenhet



Produktinformasjon RM 615

Anvendelse:

Med skumdyse

■ Fyll skumdysen med Ultra Foam eller koble til Connect ’n’ Clean, og 
juster doseringen til min. eller maks. avhengig av mengden smuss. La det 
virke i en stund, rengjør med en børste og skyll av med høyt trykk.

■ Ikke la det tørke.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold 
til EU-direktiver:

■ 
■ H315 Irriterer huden.
■ H318 Gir alvorlig øyeskade.
■ P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
■ P280 This phrase is currently not available
■ P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med 

vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt 
lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

■ P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
■ P332 + P313 Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege.
■ P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og 

såpe.
■ P264 Vask grundig etter bruk.

Miljøegenskaper:
Tensider basert på 100 % fornybare råmaterialer

Flaske og etikett 100 % resirkulerbart

Svært effektive naturlige ingredienser

Beholder laget av 45 % resirkulerbart materiale

Tensider biologisk nedbrytbare (anaerob - OECD 311)

Kontakt oss for mer informasjon:


