
Περιγραφή
Ισχυρό καθαριστικό λεκάνης τουαλέτας / ουρητήριων για την αποµάκρυνση 
αποθέσεων ασβεστίου, λεκέδων και άλλων υπολειµµάτων.

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
 • Υψηλής αποτελεσµατικότητας, σχεδιασµένο µε βάση το υδροχλωρικό οξύ
 • Δρα άµεσα
 • Το ιξώδες του είναι ιδανικό για µέγιστη συγκράτηση
 • Με άρωµα φρεσκάδας

Πλεονεκτήµατα
 • Γρήγορη και πλήρης αποµάκρυνση αποθέσεων ασβεστίου, λεκέδων και άλλων 

υπολειµµάτων
 • Παραµένει περισσότερο χρόνο στις κάθετες/κεκλιµένες επιφάνειες για 

αποτελεσµατικό καθάρισµα
 • Κατάλληλο για χρήση σε καθαρή πορσελάνη και σµαλτωµένες εγκαταστάσεις 

υγιεινής
 • Διαθέτει συµπιέσιµη φιάλη µε γωνιακό στόµιο για γρήγορη και εύκολη 

εφαρµογή
 • Έχει άρωµα φρεσκάδας για ευχάριστη χρήση
 • Έχει χρωµατική και αλφαριθµητική κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν λάθη κατά τη χρήση του

Οδηγίες Χρήσης

Δοσολογία:
Το Room Care R6 είναι έτοιµο προς χρήση, χρησιµοποιείται αδιάλυτο.

Εφαρµογή:
Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό τη λεκάνη της τουαλέτας ή τον ουρητήρα. Πιέστε 
ελαφρά τη φιάλη του R6 κατευθύνοντας το προϊόν κάτω από το χείλος, γύρω 
από τη λεκάνη και πάνω στις εξόδους νερού/έκπλυσης. Αφήστε το να δράσει για 
τουλάχιστον 5 min, χρησιµοποιήστε βούρτσα ή σφουγγάρι για να αποµακρύνετε 
τα δύσκολα στίγµατα και µετά ξεπλύνετε µε άφθονο νερό.

Προσοχή:
Μην το χρησιµοποιείτε σε ανοξείδωτο χάλυβα. Μην το χρησιµοποιείτε σε 
επιφάνειες ευαίσθητες στα οξέα, π.χ. σµάλτο, µάρµαρο, κονίαµα ή πλακάκια. 
Αφαιρέστε αµέσως τυχόν σταγόνες ή στίγµατα από επιφάνειες ευαίσθητες στα 
οξέα και ξεπλύνετέ τις καλά µε νερό. Μην το αναµιγνύετε µε λευκαντικά ή άλλα 
προϊόντα καθαρισµού. Ελέγξτε τη συµβατότητα µε το υλικό σε µια µικρή, αθέατη 
περιοχή πριν από τη χρήση.
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Τεχνικές πληροφορίες 
Εµφάνιση: Διαυγές, µπλε υγρό
Σχετική πυκνότητα (20°C): 1.06
Τιµή pH: pH ≤ 2.0
Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως 
προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Ασφαλής χειρισµός:
Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισµό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας. Μόνο για 
επαγγελµατική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:
Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Οι επιφανειοενεργές ουσίες που χρησιµοποιούνται στο προϊόν αυτό είναι βιοαποικοδοµήσιµες σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
των EC Directives 73/404/EEC και 73/405/EEC και των τροποποιήσεων τους.

Καταχωρήσεις
Αρ. Κατ. Γ.Χ.Κ.: 9119/0/2004

Διαθέσιμες συσκευασίες 
Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας
100863401 6 x 0.75 L
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