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UK Master Version
Translations to be made below

Introductie van Room Care

Room Care is speciaal ontwikkeld om snel en gemakkelijk elke schoonmaaktaak in 
een hotelkamer of gastenverblijf uit te voeren. Het totaalsysteem omvat reinigings- 
en desinfectie producten, tools en werkmethoden die zijn afgestemd op uw 
behoeften voor een schone en frisse omgeving.

De superieure producten zorgen ervoor dat u e� ectief en veilig omgaat met alle 
reinigings- en desinfectie eisen binnen de huishouding. Dankzij de kleurcodering 
zijn de producten duidelijk te herkennen en gemakkelijk te gebruiken. Het Room 
Care systeem, inclusief de tools, accessoires en machines, is dé oplossing voor een 
perfect reinigingsresultaat. 

Niet alleen reinigingsprestaties en de veiligheid van de gebruiker staan voorop, ook 
de verantwoordelijkheid voor het milieu. Krachtige formuleringen, nauwkeurige 
dosering en recyclebare verpakkingen garanderen een optimaal economisch 
gebruik van de producten en minimaliseren afval. Bovendien voldoen al onze 
Room Care producten aan de strengste regelgeving. 

Diversey's expertise, maatschappelijke betrokkenheid en certi� cering volgens ISO 
9001, ISO 14001 en de AISE Charter voor duurzame reiniging waarborgen kwaliteit 
en e� ectiviteit. . 

Productomschrijving

Room Care R2-plus Pur-Eco is een geconcentreerde reiniger voor het reinigen van 
waterbestendige harde oppervlakken. Alleen te gebruiken met het Divermite / 
DQFM doseer- en verdunningsysteem.

Belangrijke eigenschappen
  Voor het reinigen van harde waterbestendige oppervlakken

   Licht alkalisch

   Bevat geen schuurmiddel

   Aangenaam en fris Room Care parfum

   Maakt gebruik van unieke en milieuvriendelijke pouch technologie

   Voldoet aan de EU-Flower criteria 2011/383/EC 

Voordelen
  Maakt oppervlakken  grondig schoon

  Verwijdert snel vlekken op olie en waterbasis

  Regelmatig gebruik voorkomt opbouw van kalkaanslag

  Laat een aangename geur achter

  Kleurcodering en alfanummerieke code om toepassingsfouten te voorkomen

Room Care R2-plus Pur-Eco 
Sanitairreiniger concentraat
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Technische gegevens

Uiterlijk: heldere, donker groene vloeistof pH-waarde onverdund: 10.0 tot 11.0

Relatieve dichtheid (20oC) 1,06

Gebruiksaanwijzing
Divermite Room Care doseerunit
Dosering: Gebruik 1-2 doseringen voor het vullen van de Room Care R2 sproei� acon die gevuld is met 300ml water (aanbevolen dosering 
minimaal 5% bij 1 x drukken tot maximaal 10% bij 2x drukken). Draai de sproeikop op de � acon, zorg dat het mondstuk gesloten is en schud 
zachtjes om te mengen.

Bij gebruik met de DQFM verdunningsunit, vul de Room Care R2 � acon tot de vulstreep. Draai de sproeikop op de � acon, zorg dat het 
mondstuk gesloten is en schud zachtjes om te mengen.

Toepassing

Kleine ruimten: Sproei een kleine hoeveelheid op een vochtige doek / sponspad en breng de oplossing aan op het oppervlak, laat enkele 
minuten inwerken (indien nodig), en maak het oppervlak schoon. Spoel grondig na met schoon water en laat drogen. Wrijf met een droge 
doek voor extra glans.

Grote oppervlakken (natte reiniging): Gebruik een spons, doek of mop en breng de oplossing aan op het oppervlak / vloer, laat kort inwerken 
(indien nodig), en maak het oppervlak / vloer schoon. Spoel grondig na met schoon water en laat drogen .Wrijf met een droge doek voor 
extra glans.

Voor meer gedetailleerde toepassing, zie Room Care R3-plus Mini Guide.

Belangrijk: test vóór gebruik de materiaalbestendigheid op een onopvallende plaats. Niet gebruiken met andere verdunningssystemen of 
methoden. Niet onverdund gebruiken.

Veilig gebruik

Was en droog de handen na gebruik. Het gebruik van een huid herstellende crème, zoals Soft Care Dermasoft, kan gunstig zijn. Bij langdurig contact kan 
bescherming voor de huid nodig. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. De volledige instructies voor het han-
teren en het verwijderen van dit product worden beschreven in een productinformatieblad. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als speci� catie opgevat worden.

Opslaginformatie

Bewaren in de originele, gesloten verpakking en beschermen tegen extreme temperaturen.

Product Verpakking   Artikelcode

Room Care R2-plus Pur-Eco 2 x 1.5L 7519606

Milieuinformatie

Room Care R2-plus Pur-Eco voldoet aan de criteria van de EU Flower, licentienummer DK/20/6.
De oppervlakte actieve sto� en in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en hun 
latere wijzigingen.

Room Care R2-plus Pur-Eco

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.

© A.I.S.E.
Better for the environment...
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.

EU Ecolabel: DK/20/6
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