RoomCare R1-plus Pur-Eco
Koncentrált WC-tisztítószer

A Room Care termékcsalád
A Room Care a vendégszobák karbantartására kialakított egyedülálló, világszerte
elérhető megoldás, amely magában foglalja a szobák takarításához szükséges
tisztítószereket, eszközöket módszereket. Minden hotelméretnél és takarítási
szerkezetben alkalmazható.
A kiváló termékösszetételek megbízhatóan és biztonságosan végzik el a tisztítási és
takarítási feladatokat, s ez a könnyen azonosítható terméknevekkel, a rendszerben
használt színkódokkal, a célnak megfelelően kialakított eszközökkel, tartozékokkal
és gépekkel együtt tökéletes választássá teszik a Room Care termékcsaládot.
A Room Care termékcsalád ötvözi a hatékonyságot, a biztonságos felhasználást
és a környezettudatosságot. Minden Room Care termék összetétele megfelel a
legszigorúbb előírásoknak is.
Minden terméket alacsony koncentrációban használhat, így csökkentve a
vegyszerek felhasználását és azoknak a természeti környezetbe való kerülését.
A termékek csomagolása újrahasznosítható anyagból készül.
A tisztítószerek hatékonyságát és minőségét a Diversey szakértelme, a természeti
környezet iránti elkötelezettsége valamint az ISO 9001, ISO 14001 tanúsítványok
és az Európai Mosószeripari Szövetség, az AISE „Fenntartható tisztítás”
nyilatkozatának való megfelelés garantálja.

Termékleírás
A Room Care R1-plus Pur-Eco a WC-csészék és piszoárok mindennapos takarítására
szolgáló koncentrált tisztítószer. Kizárólag a Divermite/DQFM adagoló és hígítási
rendszerekkel használható.
A Room Care R1-plus Pur-Eco természetes növényi kivonatokból származó
felületaktív anyagok felhasználásával készül, hogy a lehető legkevésbé károsítsa a
környezetet, és biztonságosabbá tegye a termék használatát.

Legfontosabb termékjellemzők





Citromsav-alapú összetétel
Könnyű, lágy, friss illat
Egyedülálló és környezetbarát tasakos technológiával
Megfelel az EU-Flower 2011/383/EK szerinti elvárásainak.

Termékelőnyök
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Mindennapos használatra is alkalmas
Megbízhatóan eltávolítja a WC-csészékben és piszoárokban található
szennyeződéseket és lerakódásokat
Rendszeres használata megakadályozza a vízkőképződést
Praktikus, összenyomható palack irányított nyakkal, a gyors és egyszerű
alkalmazás érdekében
Szín- és karakterkódolása révén segít megelőzni a tévedéseket az alkalmazás során.
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Room Care R1-plus Pur-Eco
Használati útmutató
Adagolás: A Divermite Room Care adagolóval való használat esetén töltse a Room Care R1-plus Pur-Ecot 300 ml vízzel feltöltött palackba.
Alaposan csavarja rá a palack kupakját, győződjön meg róla, hogy a palack szája zárt állapotban van, majd finoman rázogatva keverje fel az
oldatot.
DQFM oldatadagoló egység alkalmazása esetén töltse fel a Room Care R1 mércés palackot a töltési szintet mutató jelig, majd erősen csavarja
rá a kupakot.

Alkalmazás
Öblítse ki a WC-csészét vagy piszoárt. Finoman nyomja meg az R1 palackját, fecskendezze a terméket a perem alá, körbe a csészében és a
víz/öblítés útvonalán. WC-kefe segítségével oszlassa szét a terméket. Hagyja legalább 10 percig hatni, kefe vagy szivacs segítségével távolítsa
el a makacs szennyeződéseket, majd öblítse le a tisztítószert.
Részletesebb alkalmazási útmutatót a Room Care R1-plus rövid útmutatójában talál.
Fontos: Ne használja savra érzékeny felületeken, például zománcozott felületen, márványon, fúgán. Savra érzékeny felületekről azonnal
távolítsa el a rácsöppent vagy ráfröccsent terméket, és öblítse le vízzel. Ne keverje fehérítőszerrel vagy más tisztítószerrel. Használat előtt
tesztelje az anyagkompatibilitást egy kicsi, nem feltűnő területen. Na használja más módon vagy más adagolórendszerekkel. Hígítás nélkül
he használja.
Technikai adatok
Termékmegjelenés

átlátszó, sötétkék folyadék

Relatív sűrűség (20°C)

1,05

pH (hígítás nélkül)

1,5 – 2,0

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspecifikációnak.

Termék

Kiszerelés

Cikkszám

Room Care R1-plus Pur-Eco

2 x 1,5 L

7519605

Biztonságos termékkezelés
Használat után öblítse le, és szárítsa meg kezeit. Bőrápoló krém, például a Soft Care Dermasoft használata jótékony hatású lehet. A bőrrel való hosszabb érintkezés esetén szükség lehet a bőr védelmére. A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági
adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális felhasználók/specialisták számára.

Tárolási útmutató
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Környezetvédelmi információk
A Room Care R1-plus Pur-Eco megfelel az Európai Unió „Flower” ökocímke által támasztott követelményeknek, a tanúsítvány száma: DK/20/6.
A 73/404/EGK és 73/405/EGK irányelvekben és azok későbbi módosításaiban előírtaknak megfelelően a termék biológiai úton lebomló felületaktív
anyagokat tartalmaz.
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Keep away
from children.

Better for the environment...

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

Proper dosage saves cost and
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.
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