
Room Care R1-Plus  

Skoncetrowany preparat do czyszczenia toalet

Opis

Sposób użycia

•  odpowiedni do codziennego stosowania
•  skutecznie usuwa plamy i osady kamienne z muszli klozetowych oraz pisuarów 
•  regularne stosowanie produktu zapobiega osadzaniu się kamienia
•  w celu uzyskania odpowiedniej wydajności przy czyszczeniu powierzchni 
    pionowych/pochyłych należy wydłużyć czas kontaktu
•  odpowiedni kształt butelki ułatwia szybką i łatwą aplikację
•  kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne użycie
    produktu
•  produkt na bazie kwasu cytrynowego
•  dzięki idealnie dobranej lepkości, łatwo przylega do mytych powierzchni (nie spływa) 
•  delikatny i świeży zapach
•  zawiera wyjątkową technologię O.N.T., która skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy 

Postać:      ciemnoniebieska ciecz
Gęstość [20°C]:     ok. 1,14 g/cm³
pH (koncentrat, 20ºC):    < 2

Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez użycie:

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec

Cechy

Właściwości

Room Care R1-Plus jest skoncentrowanym preparatem do codziennego mycia i czyszczenia  
muszli klozetowych oraz pisuarów, opracowany tylko dla systemów Divermite/DQFM Diversey.

• System Divermite:  dwie dozy (15 ml) na butelkę 300 ml (otrzymujemy 10% roztwór 
roboczy). Odkręcić nakrętkę z aplikatorem z butelki Divermite R1 i po uprzednim wypłukaniu
butelki napełnić ją czystą, świeżą wodą do poziomu zaznaczonego na butelce 300 ml.
Następnie dodać produkt Room Care R1-plus wciskając dwukrotnie przycisk urządzenia 
Divermite. Zakręcić dobrze nakrętkę i wstrząsnąć łagodnie w celu dobrego wymieszania.

• System DQFM:  odkręcić nakrętkę z aplikatorem, napełnić specjalnie oznakowaną,
uprzednio wypłukaną butelkę Room Care R1 bezpośrednio z pompy DQFM do 
wymaganego poziomu. Nakręcić nakrętkę z aplikatorem.
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Warunki przechowywania

Środki ostrożności

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 R1 - Plus ubocznych skutków 
stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postepowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się
w karcie charakterystyki.

UWAGA:  Nie stosować produktu na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasów, np.: emalia, marmur, fuga. 
Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo zachlapanie 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. Nie używać produktu z innymi systemami dozowania. 
Nie używać nierozcieńczonego produktu.
UWAGA:  Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb,  
określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zastosowanie

Czyszczone powierzchnie muszli klozetowych i pisuarów spłukać wodą, obniżyć lustro wody przy pomocy szczotki. Ściskając łagodnie 
butelkę R1 kierować strumień preparatu pod obrzeże muszli oraz na miejsce spływania wody. Produkt rozprowadzić szczotką toaletową
i pozostawić do zadziałania na 10 minut. Trudno usuwalny brud szorować szczotką lub gąbką z padem, po czym spłukać powierzchnię 
oraz szczotkę czystą wodą.       

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

Okres trwałości


