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Tavasz illatú légfrissítő koncentrátum

Leírás
Koncentrált non-aerosolos légfrissító cseresznyevirág illattal. Csak Divermite/
DQFM adagoló rendszerekkel használható.

Tulajdonságok
- Frissít és szagmentesít
- Könnyed, kellemes és friss illat
- Biztonságossan használható színes, mosható anyagokon, bútorokon
- Egyedi szagsemlegesítő technológia (ONT)
- Egyedi a környezetbarát csomagolási technológia

Előnyök
- Szagsemlegesítő molekulák, amelyek fokozzák az illathatást
- Hosszantartó kellemes illatot hagy maga után
- A Room Care termékekkel együtt használva még hatékonyabb
- Szín- és betűkóddal ellátva a hibák kiküszöbölése érdekében

Használati utasítás
Adagolás:
Amikor a Divermite Room Care adagoló rendszerrel használja, adagoljon 15-30ml 
(5-10%) Room Care R5.1-plus tisztítószert egy jelzett, 300ml-es
flakonba, hideg vízhez. Győződjön meg róla, hogy a kupak rendesen zár és rázza 
össze a flakont óvatosan.
Amikor DQFM adagolóval használja, Töltsön a Room Care R5.1-plus tisztítószert 
a jelzett flakonba, vagy adagolja közvetlenül a vödörbe. Győződjön meg róla, 
hogy biztosan zár a flakon. 

Alkalmazás:
Kis szobák esetén: Permetezze 1-2 alkalommal a szoba közepére fentről lefelé. 
Nagy szobák esetén: Permetezze arányosan a szoba összes területére. További 
részleteket a Room Care R5.1-plus Mini Guide-jában talál.

*Ez az adagolás optimális környezetben értendő, az adagolások eltérőek lehetnek, kérem, konzultáljon a Diversey kapcsolattartójával a további
információkért.
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, átlátszó folyadék
pH érték (töményen): ≈ 7
pH érték (használatban): ≈ 7±0.5
Sűrűség (20°C): ≈ 0.99
A fentebb említett értékek általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak.

Kezelési és tárolási információk
Teljes biztonsági útmutatót a biztonsági adatlap tartalmazza, amelyet az sds.diversey.com oldalon talál meg.
Tartsa a terméket távol extrém hőmérsékleti kürölményektől. Tárolja az eredeti csomagolásban. Csak professzionális felhasználásra/
specialistáknak.

Termék kompabilitás
Ne permetezze műanyag felületek felett vagy közvetlenül arra rá. Ne keverje más tisztítószerekkel. Ne használja más adagolókkal.

Környezeti információk
Az ajánlott adagolásban alkalmazza a környezeti hatás minimalizálása érdekében. A termékben található felületaktív anyagok 
biológiailag lebomlók és megfelelnek az EU EK 648/2004. sz. jóváhagyás követelményeinek.

Elérhető kiszerelések
A Room Care R5.1-plus elérhető 1.5L-es zacskós kiszerelésben.




