
Room Care R9-plus Pur-Eco
Zure badkamerreiniger-concentraat

Productomschrijving
Dagelijkse, geconcentreerde badkamerreiniger, te doseren met behulp van de

Divermite dispenser van Diversey Care.

Belangrijke eigenschappen:
• Formulering op basis van citroenzuur

• Unieke Divermite/DQFM dispenser

• Unieke, milieuvriendelijke pouch technologie

• Voldoet aan de eisen van het EU Ecolabel

Voordelen:
• Ideaal voor dagelijks gebruik in hardwater gebieden

• Effectieve verwijdering van vuil dat algemeen in sanitaire ruimtes voorkomt

• Regelmatig gebruik voorkomt de opbouw van kalkaanslag

• Geformuleerd met oppervlakteactieve stoffen afkomstig van natuurlijke, plantaardige 
bronnen om de impact op het milieu te minimaliseren en te zorgen voor veiliger 
gebruik

• Geschikt voor onbeschadigd chroom en roestvrij staal 

• Laat een aangename geur achter

• Kleurcodering en alfanummerieke code om toepassingsfouten te voorkomen

Gebruiksaanwijzing 
Dosering:
Verdund gebruiken. Gebruik 1 of 2 doseringen voor het vullen van de Room Care R9-
plus Pur-Eco sproeiflacon die gevuld is met 300 ml water. Draai de flacon dicht, zorg 
dat het mondstuk is gesloten en schud zachtjes om te mengen.

Bij gebruik van de DQFM, vul de Room Care R9 flacon tot de vulstreep. Draai de flacon 
dicht, zorg dat het mondstuk is gesloten en schud zachtjes om te mengen.

Toepassing:
Kleine oppervlakken: Sproei een kleine hoeveelheid product op een vochtige doek/
spons en breng de oplossing aan, laat (indien nodig) kort inwerken. Veeg vervolgens het 
oppervlak schoon. Spoel grondig na met schoon water en laat oppervlak drogen of veeg 
het droog met een goed uitgespoelde uitgewrongen doek. Oppoetsen met droge doek 
voor meer glans.

Grote oppervlakken (vochtige reiniging): Verdun 2 doseringen van de Divermite R9 
dispenser per 5 L water in een emmer. Gebruik een spons/doek of een mop om de 
oplossing aan te brengen, laat indien nodig kort inwerken en veeg vervolgens het 
oppervlak schoon. Spoel grondig na met schoon water en laat oppervlak drogen of veeg 
het droog met een goed uitgespoelde en uitgewrongen doek/mop. Oppoetsen met een 
droge doek voor meer glans.



Technische gegevens
Uiterlijk:  heldere,rode vloeistof

Relatieve dichtheid [20°C]:  1.03 g/cm³

pH-waarde onverdund: 1.5 - 2

pH-waarde in oplossing: 2.5 +/- 0.5 tot 10% oplossing

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet als specificatie opgevat worden.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik
Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor zuur, zoals terrazzo, marmer of travertijn. Niet gebruiken in combinatie met 
producten met chloor. Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak. Bij contact met zuur-gevoelige oppervlakken 
de oplossing meteen verwijderen en het oppervlak grondig afspoelen. Na gebruik van de oplossing op chroom de onderdelen grondig 
afspoelen.

Milieu-informatie
De Room Care R9-plus L Pur-Eco voldoet aan de eisen van het EU Ecolabel.

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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