
Room Care R1-plus Pur-Eco

Καθαριστικο λεκάνης - συμπυκνωμένο

Περιγραφή
Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθημερινό καθαρισμό της λεκάνης και των
ουρητηρίων.Σχεδιασμένο για χρήση με το σύστημα δοσολόγησης Divermite / DQFM.

Βασικές ιδιότητες
•   Σύνθεση με βάση το κιτρικό οξύ

Ελαφρύ, διακριτικό άρωμα φρεσκάδας
Μοναδική τεχνολογία αμπούλας φιλική προς το περιβάλλον
Πληροί τα κριτήρια EU-Ecolabel της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλεονεκτήματα
•   Κατάλληλο για καθημερινή χρήση

Αφαιρεί αποτελεσματικά τους λεκέδες και τις αποθέσεις αλάτων από το χείλος και
την εσωτερική επιφάνεια της λεκάνης και τα ουρητήρια
Η συχνή χρήση του εμποδίζει το σχηματισμό αποθέσεων ασβεστίου
Διαθέτη συμπιέσιμη φιάλη με γωνιακό στόμιο για γρήγορη κι εύκολη εφαρμογή
Με χρωματική και αλφαριθμιτικη κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται τυχόν
λάθη κατά την εφαρμογή

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία::
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τη δοσομετρική συσκευή Divermite Room Care
δοσολογείστε 1 x 15ml (2%) Room Care R1-plus Pur-Eco σε μια φιάλη των 750ml
γεμάτη με κρύο νερό. Αυξήστε τη συγκέντωση έως 5% (1x 15ml σε μια φιάλη γεμάτη
με 300ml κρύο νερό) για την απομάκρυνση επίμονων ρύπων. Βιδώστε με ασφάλεια το
στόμιο, 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 R1-plus Pur-Eco έως την ένδειξη που
φαίνεται στη φιάλη αοευθείας από το dispenser DQFM και βιδώστε με ασφάλεια το
καπάκι. Η σωστή δοσολόγηση μειώνει το κόστος κατανάλωσης και το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.

Εφαρμογή:
1.  Τραβήξτε το καζανάκι της λεκάνης/ουρητηρίου, μειώστε το επίπεδο του νερού με

το βουρτσάκι της λεκάνης κατευθύνοντας το προϊόν κάτω από το χείλος, γύρω από
τη λεκάνη και πάνω στις εξόδους του νερού. Αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά ή για
καλύτερα αποτελέσματα αφήστε το να δράσει για λίγο περισσότερο. Τρίψτε με μια
βούρτσα και τραβήξτε το καζανάκι για να ξεβγάλετε. Αυξήστε το χρόνο δράσης (1 -
2 ώρες) σε περίπτωση που έχετε να αντιμετωπίσετε επιβαρυμένες αποθέσεις
ασβεστίου.

© A.I.S.E.



Room Care R1-plus Pur-Eco

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, ελαφρώς βιολετί υγρό
pH (αδιάλυτο): < 2
pH (σε χρήση): ≈ 2
Σχετική πυκνότητα (20°C): ≈ 1.18
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 το χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητες στα οξέα επιφάνειες, π.χ. σμάλτο, μάρμαρο, κονίαμα. Αφαιρέστε άμεσα οποιεσδήποτε σταγόνες ή
πιτσιλίσματα από ευαίσθητες στα οξέα επιφάνειες και ξεπλύνετε με νερό. Μην αναμιγνύετε με χλώριο ή άλλα προϊόντα καθαρισμού.
Ελέγξτε τη συμβατότητα με το υλικό σε μια μικρή αθέατη περιοχή, πριν απο τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε με άλλα συστήματα
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 R1-plus Pur-Eco είναι διαθέσιμο σε αμπούλα του 1.5L
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