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Savas kémhatású tisztítószer-
koncentrátum kemény felületekhez

A Room Care R9-plus a fürdőszobák mindennapos takarítására szolgáló koncentrált 
tisztítószer. Kizárólag a Divermite/DQFM adagoló és hígítási rendszerekkel 
használható.

Termékleírás

- Citromsav-alapú összetétel
- Könnyű, lágy, friss illat
- Egyedülálló és környezetbarát tasakos technológiával
- Egyedi, szavadalmaztatott szagsemlegesítő technológia

Termék jellemzők

Termék előnyök
 Ideális mindennapos használatra keményvizes környezetben.
 Hatásosan birkózik meg a mosdó területén általában jelen levő szennyeződésekkel.
 Rendszeres használata megakadályozza a vízkőképződést.
 Alkalmas sértetlen felületű króm és rozsdamentes acél tárgyak tisztítására.
 Kellemes illatot hagy maga után.
 Szín- és karakterkódolása révén segít megelőzni a tévedéseket az alkalmazás során.

Használati útmutató
Adagolás:  
Amikor a Divermite Room Care adagoló egységet használja, adagoljon 5x 15ml (10% Room 
Care R9.1-plus szert egy 750ml-es hidegvízzel töltött palackba. Tekerje rá a szórófejet 
szorossan. Győződjön meg róla, hogy a palack és a szórófej zárt állásban van és rázza össze 
finoman a palackot. Vödrös használat esetén: Adagoljon 1x15ml Room Care R9.1-plus 
vegyszert az adagoló kanálba és öntse 5L vízhez.
DQFM oldatadagoló egység alkalmazása esetén közvetlenül a DQFM adagolóból töltse fel 
a vödröt vagy a Room Care R9 mércés szórófejes palackot a töltési szintet mutató jelig. 
Alaposan csavarja rá a szórófejet.

Alkalmazás
Kis területek: Permetezzen egy kevés oldatot egy nedves ruhára/szivacsra és vigye fel a 
felületre. Hagyja hatni egy rövid ideig (ha szükséges), majd törölje tisztára a felületet. 
Alaposan öblítse le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni, vagy törölje le egy alaposan 
kiöblített és kicsavart törlőkendővel. Törölje fényesre száraz ruhával.

Nagy felületek (nedves tisztítás):  Szivacs, törlőkendő vagy mop segítségével vigye fel az 
oldatot a felületre/padlóra, hagyja hatni egy rövid ideig (ha szükséges), majd törölje át a 
felületet/padlót. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, és hagyja megszáradni, vagy törölje le egy 
tiszta vízben kiöblített és kicsavart törlőkendővel/moppal. Törölje fényesre száraz ruhával/
moppal.
Részletesebb alkalmazási információt a Room Care R9-plus rövid útmutatójában talál.

*Ezek az adagolási arányok optimális körülmények között értendőek, ezek változhatnak. Kérjük konzultáljon Diversey értékesítőjéval.
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Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, piros folyadék
pH érték (tömény): ≤ 2
pH érték (használati hígításban, 20°C)≈1.10
A fenti értékek általánosak, nem tekinthetőek specifikációnak

Biztonsági és kezelési információk
Teljes kezelési és tárolási útmutatót a biztonsági adatlap tartalmazza amely az sds.diversey.com weboldalon található. 
Tárolja az eredeti csomagolásban, extrém hőmérsékletektől távol. Kizárólag professzionális felhasználók/specialisták számára.

Termék összeférhetőség
Ne használja savérzékeny felületen, mint például: zománc, márvány stb. Azonnal törölje le ha ilyen felületre kerül/ fröccsen és öblítse le vízzel. Ne 
keverje fehérítővel vagy más vegyszerrel. Először próbálja ki egy kis felületen használat előtt. Ne használja más módon vagy adagolórendszerrel. Ne 
használja hígítatlanul.

Környezeti információk
A termékben felhasznált felületaktív anyagok biológiai úton lebomlanak, az EU 648/2004.

Elérhető kiszerelések
Room Care R9.1-plus elérhető 1.5L-es, zacskós kiszerelésben




