
Room Care R9  

Kwasowy preparat do czyszczenia łazienek

Opis

Room Care R9  jest preparatem do codziennego stosowania, przeznaczony do powierzchni  
odpornych na działanie kwasów.  

 

 

 

 

Cechy

•          preparat na bazie kwasu cytrynowego; 

•          łagodny środek dla maksymalnie bezpiecznego stosowania;  

•          przyjemny, świeży zapach; 

•         wyjątkowa technologia O.N.T., która skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy; 

•          idealny do codziennego stosowania na powierzchniach wodoodpornych; 

•          skutecznie usuwa powszechne zabrudzenia występujące na powierzchniach
             sanitarnych;

•          regularne stosowanie zapobiega osadzanie się kamienia wapiennego; 

•          po zastosowaniu pozostawia przyjemny zapach w pomieszczeniu; 

•          kodowanie kolorami i oznaczenie alfanumeryczne zapobiegają błędnemu użyciu produktu. 

Właściwości

Gęstość (20ºC):                        ok. 1,0 g/cm³
pH (koncentrat, 20ºC):          ok. 2,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu. 

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

Natrysnąć małą ilość na wilgotną ścierkę/gąbkę i nanieść na czyszczoną powierzchnię. 
Jeżeli jest to konieczne pozwolić reagować przez chwilę i wytrzeć powierzchnię do czysta. 
Czyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie świeżą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
albo wytrzeć wypłukaną, dokładnie wyżętą ścierką. Polerować za pomocą suchej ścierki do 
uzyskania połysku. Nie stosować produktu na powierzchnie nieodporne na kwasy, tj.: emalia
i marmur. Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo chlapnięcie z powierzchni i spłukać 
ją wodą. Nie stosować preparatu razem z wybielaczami oraz innymi środkami do czyszczenia 
toalet. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu  produktu na daną powierzchnię,
należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.
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Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb 
określi nasz przedstawiciel handlowy.  

Warunki przechowywania

Środki ostrożności

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Okres trwałości

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych 
i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry 
(zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno - ochronnego do rąk Soft Care Dermasoft). 
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Room Care R9 ubocznych skutków 
stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postepowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się
w karcie charakterystyki.

Postępowania z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić

przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.


