
Room Care R5-plus

Αποσμητικό χώρου- συμπυκνωμένο

Περιγραφή
Αποσμητικό χώρου χωρίς προωθητικο σε μορφή σπρέι. Να χρησιμοποιείται μόνο με
τα συστήματα δοσομέτρησης και αραίωσης Divermite/DQFM.

Βασικές ιδιότητες
•   Ανανεώνει τον αέρα και εξουδετερώνει τις οσμές
•   Ελαφρύ, εκλεπτισμένο άρωμα
•   Ασφαλές για τα πλενόμενα υφάσματα/έπιπλα
•   Μοναδική, πατενταρισμένη τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών O.N.T.
•   Χρησιμοποιεί μοναδική τεχνολογία αμπούλας φιλική προς το περιβάλλον

Πλεονεκτήματα
•   Εξουδετερώνει τα μόρια που δημιουργούν κακοσμία, ενισχύοντας το αποτέλεσμα

του αρώματος
•   Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα διαρκείας
•   Υποστηρίζει τη συνολική φρεσκάδα του δωματίου όταν χρησιμοποείται με τα

προϊοντα καθαρισμού Room Care, ενω έχει χρωματική και αλφαριθμητική
κωδικοποίηση για να αποτρέπει λάθη κατά την εφαρμογή

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία::
Όταν χρησιμοποιείται με τη μονάδα δοσομέτρησης Divermite Room Care,
δοσολογείστε 15-30 ml (5-10%) Room Care R5-plus σε φιάλη των 300ml γεμάτη με
κρύο νερό. Βιδώστε με ασφάλεια τον ψεκαστήρα, βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι
κλειστό, ανακινήστε ελαφρώς για να αναμιχθεί το προϊόν. Όταν χρησιμοποιείται με το
DQFM, γεμίστε τη φιάλη Room Care R5 μέχρι την σχετική ένδειξη, απευθείας από το
dispenser. Βιδώστε με ασφάλεια τον ψεκαστήρα.

Εφαρμογή:
Μικροί χώροι: Ψεκάστε μια ή δύο φορές στο κέντρο του δωματίου. Μεγάλοι χώροι:
Ψεκάστε αναλογικά περισσότερο, προς τα πάνω στο κέντρο του δωματίου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, ανατρέξτε στο mini guide του
Room Care R5-plus.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε να
συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.



Room Care R5-plus

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διάφανο, άχρωμο υγρό
pH (αδιάλυτο): < 8
pH (σε χρήση): ≈ 7 ± 0.5
Σχετική πυκνότητα (20°C): ≈ 0.98
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
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Χρησιμοποιήστε τη σωστή δόση και τη χαμηλότερη προτεινόμενη θερμοκρασία για να ελαχιστοποιηθούν οι επιτπώσεις στο περιβάλλον.
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 R5-plus είναι διαθέσιμο σε αμπούλα του 1.5L
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