
Room Care R3-plus Pur-Eco

Καθαριστικό γυάλινων επιφανειών / γενικής χρήσης
- συμπυκνωμένο

Περιγραφή
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών, των
καθρεπτών και άλλων σκληρών ανθεκτικών στο νερό επιφανειών που δεν αφήνει
θαμπάδες. Σχεδιασμένο για χρήση με το σύστημα δοσολόγησης Divermite / DQFM.

Βασικές ιδιότητες
•   Υψηλής απόδοσης

Ουδέτερο pH
Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει θαμπάδες
Ελαφρύ, διακτριτικο άρωμα φρεσκάδας
Χρησιμοποιεί μοναδικής τεχνολογίας αμπούλες φιλικές προς το περιβάλλον
Πληροί τα κριτήρια Εco-label της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλεονεκτήματα
•   Εύκολος ψεκασμός και σκούπισμα

Αφαιρεί άμεσα λιπαρούς λεκέδες και δαχτυλιές
Αφήνει μια ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας
Έχει χρωματική και αλφαριθμιτική κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται τυχόν
λάθη κατά τη χρήση

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία::
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τη δοσομετρική συσκευή Divermite Room Care
δοσολογείστε 1 x 15ml (2%) Room Care R3-plus Pur-Eco σε μια φιάλη των 750ml
γεμάτη με κρύο νερό ή 1 x 6ml (2%) σε φιάλη των 300ml γεμάτη με κρύο νερό.
Αυξήστε την δοσολογία έως 4% (2 x 15ml σε  σε μια φιάλη των 750ml γεμάτη με κρύο
νερό ή 2 x 6ml (4%) σε φιάλη των 300ml γεμάτη με κρύο νερό) για έντονους ρύπους.
Βιδώστε με ασφάλεια τον ψεκαστήρα, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι κλειστό και
ανακινείστε απαλά για το αναμίξετε. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείτε με το σύστημα
αυτόματης αραίωσης DQFM, γεμίστε έναν ψεκαστήρα Room Care R3-plus Pur-Eco έως
την ένδειξη που φαίνεται στη φιάλη απευθείας από το dispenser DQFM. Βιδώστε με
ασφάλεια τον ψεκαστήρα. Η σωστή δοσολόγηση μειώνει το κόστος κατανάλωσης και
το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Εφαρμογή:
Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα Room Care R3-plus Pur-Eco σε ένα μαλακό πανί/
χειροπετσέτα και σκουπίστε την επιφάνεια, ιδανικά να χρησιμοποιείται με ένα TASKI®
Πανί Μικροϊνών. Γυαλίστε με ένα στεγνό πανί/χειροπετσέτα για επιπλέον γυαλάδα.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή δείτε το Mini Guide του
Room Care R3-plus Pur-Eco. © A.I.S.E.



Room Care R3-plus Pur-Eco

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, μπλε υγρό
pH (αδιάλυτο): ≈ 6.7
pH (σε χρήση): > 6
Σχετική πυκνότητα (20°C): ≈ 1.0
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες π.χ. ξύλο. Ελέγξτε τη συμβατότητα με το υλικό, σε μια μικρή αθέατη
περιοχή πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλα συστήματα ή μεθόδους αραίωσης. Μην το χρησιμοποιείτε αδιάλυτο.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού της ΕΕ για τα Απορρυπαντικά, EC 648/2004.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το Room Care R9-plus Pur-Eco είναι διαθέσιμο σε αμπούλες του 1.5L.
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