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Εισαγωγή στο RoomCare
`` Η σειρά RoomCare αποτελεί μια μοναδική, παγκοσμίως διαθέσιμη λύση για 

τη συντήρηση των δωματίων επισκεπτών, η οποία περιλαμβάνει χημικά, 
εργαλεία και μεθόδους καθαρισμού, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
καθαρισμού ενός δωματίου και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε 
μέγεθος ξενοδοχείου και δομή housekeeping.
`` Οι εξαιρετικές συνθέσεις των πρϊόντων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες 

στο να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια όλες τις απαιτήσεις 
καθαρισμού και απολύμανσης housekeeping, η ευκολία στην αναγνώριση 
των ονομασιών των προϊόντων, η χρωματική κωδικοποίηση σε ολόκληρο 
το σύστημα, και το σύνολο των ειδικών εργαλείων, εξαρτημάτων και 
μηχανημάτων που είναι διαθέσιμα καθιστούν τη σειρά RoomCare την 
βέλτιστη επιλογή.
`` Όλα τα προϊόντα της σειράς RoomCare έρχονται με νέο άρωμα, ενιαίο σε όλη 

τη σειρά, το άρωμα "Φρεσκοπλυμένου" σχεδιασμένο για τον ξενοδοχειακό 
τομέα. Το νέο άρωμα ενσωματώνει την τεχνολογία O.N.T που εξουδετερώνει 
τις δυσάρεστες οσμές και χαρίζει άρωμα διαρκείας.
`` Η σειρά RoomCare αποτελεί μια μοναδική λύση που συνδυάζει την 

απόδοση, την ασφάλεια του χρήστη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 
Όλες οι συνθέσεις RoomCare συμμορφώνονται με τους αυστηρότερους 
κανονισμούς, ιδίως με την επικείμενη Ευρωπαϊκή οδηγία REACh.
`` Η εξειδίκευση της Diversey, η περιβαλλοντική δέσμευση, και οι πιστοποιήσεις 

κατά ISO 9001, ISO 14001 και η ένταξη στον χάρτη AISE για τον Βιώσιμο 
Καθαρισμό παρέχουν ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση ποιότητας και 
αποτελεσματικότητας.

Περιγραφή Προϊόντος
`` Το RoomCare R2-plus είναι ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό - απολυμαντικό 

σκληρών επιφανειών για χρήση με το Divermite dispenser της Diversey.

Πλεονεκτήματα
`` Καθαρίζει και απολυμαίνει τις επιφάνειες.
`` Απομακρύνει γρήγορα και απαλά λιπαρά και υδατο- διαλυτά υπολείμματα
`` Η τακτική χρήση του εμποδίζει το σχηματισμό αποθέσεων ασβεστίου
`` Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα μακριάς διάρκειας
`` Εξουδετερώνει τα μόρια της δυσοσμίας ενισχύοντας την οσμή του αρώματος
`` Έχει αρωματική και αλφαριθμιτική κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν λάθη κατά τη χρήση του.

Βασικές ιδιότητες / Χαρακτηριστικά
`` Σχεδιασμένο για καθάρισμα και απολύμανση 

του τηλεφώνου και άλλων σκληρών 
αδιάβροχων επιφανειών όπως τοίχοι, πλακάκια, 
δάπεδα, νιπτήρες, μπανιέρες κλπ.
`` Ελαφρώς αλκαλικό
`` Δεν χαράζει
`` Με ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας
`` Μοναδική, πατενταρισμένη ONT τεχνολογία 

που εξουδετερώνει τα μόρια της δυσοσμίας 



RoomCare R2-plus

Οδηγίες Χρήσης

Δοσολογία 
Όταν χρησιμοποιείτε με τη μονάδα δοσομέτρησης Divermite της 
RoomCare, τοποθετήστε δύο (2) δόσεις μέσα στον ψεκαστήρα μέσα 
σε 300 ml νερού (5-10% διαλύματος σε χρήση). Βιδώστε ασφαλώς τη 
σκανδάλη ψεκασμού, εξασφαλίστε ότι το ακροφύσιο είναι κλειστό και 
ανακινήστε ελαφρώς για να αναμιχθεί το διάλυμα. Χρήση με κουβά: 
Δοσομετρήστε την απαιτούμενη ποσότητα του Roomcare R2-plus στο 
ειδικό πιατάκι του dispenser και αδειάστε το περιεχόμενό του στο νερό.

Όταν το χρησιμοποιείτε με τη μονάδα δοσομέτρησης DQFM της 
RoomCare, γεμίστε τον ψεκαστήρα μέχρι τη σχετική ένδειξη ή 
κατευθείαν τον κουβά από το δοσομετρητή DQFM. Βιδώστε ασφαλώς τη 
σκανδάλη ψεκασμού.

Εφαρμογή
Μικρές επιφάνειες: Ψεκάστε μικρή ποσότητα διαλύματος 5-10% σε υγρό 
πανί/σφουγγάρι και καθαρίστε την επιφάνεια. Αφήστε να δράσει 1 λεπτό 
για βακτηριοκτόνο δραστικότητα (για μυκητοκτόνο δραστικότητα 
αφήστε 15 λεπτά). Ξεπλύντε με καθαρό νερό ή σκουπίστε με καθαρό, 
υγρό πανί. Σκουπίστε με στεγνό ύφασμα για επιπρόσθετη λάμψη.

Μεγάλες επιφάνειες και δάπεδα (υγρό καθάρισμα): Ανά 4 λίτρα νερού 
διαλύστε 2 δόσεις από το Divermite R2 dispenser σε ένα δοχείο/
σφουγγαρίστρα για να απλώσετε το διάλυμα και να καθαρίσετε την 
επιφάνεια. Αφήστε να δράσει 1 λεπτό για βακτηριοκτόνο δραστικότητα 
(για μυκητοκτόνο δραστικότητα αφήστε 15 λεπτά). Ξεπλύντε με καθαρό 
νερό ή σκουπίστε με υγρό (ξεπλυμένο με καθαρό νερό και στυμμένο) 
πανί ή σφουγγαρίστρα. Σκουπίστε με στεγνό ύφασμα/σφουγγαρίστρα 
για επιπρόσθετη λάμψη. Οι επιφάνειες είναι έτοιμες για χρήση αμέσως 
μετά την πάροδο του χρόνου απολύμανσης και του ξεπλύματος 
με καθαρό νερό ή σκουπίσματος με υγρό πανί. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο Μίνι Οδηγό RoomCare 
R2-plus.

Τεχνικές πληροφορίες
Εμφάνιση: διαυγές,πράσινο υγρό
Σχετική πυκνότητα στους 20°C: 1.03
pH(πυκνό διάλυμα στους 20°C): 10.8 +/– 0.5
pH(10% διάλυμα στους 20°C): 10.5 +/– 0.5

Τα 100 gr Roomcare R2-plus περιέχουν 4,9 gr αλκυλοδιμεθυλοβενζυλο 
αμμονιοχλωρίδιο και 4,9 gr διδεκυλοδιμεθυλοαμμωνιοχλωρίδιο ως 
απολυμαντικούς παράγοντες.

Οδηγίες Προφύλαξης και Αποθήκευσης 
Ασφαλής Χειρισμός
Αποθηκεύετε στους αρχικούς περιέκτες, μακριά 
από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες 
θερμοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και 
την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας.  
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης
Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, μακριά 
από ακραίες θερμοκρασίες.

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες
Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο 
παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) Ν0 648/2004 για απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που 
υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε 
αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος 
στον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε μονάδες με 
χημικό ή βιολογικό καθαρισμό. Μετά από διαρροή ή έκχυση 
του πυκνού προϊόντος χρησιμοποιήστε απορροφητικό υλικό 
όπως άμμο ή πριονίδι και ξεπλύνετε καλά τα υπολείμματα 
με νερό. Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον 
υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

Αρ.Καταχώρησης Γ.Χ.Κ: 9132/1/2010

Μικροβιολογικά Δεδομένα:
EN1276 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα) (Escherichia 
coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus): πέρασε σε διάλυση 5,0% σε σκληρό 
νερό, με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20.C και 1 λεπτό χρόνο 
επαφής.

EN1276 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα) (Escherichia 
coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus): πέρασε σε διάλυση 0,75% σε σκληρό 
νερό, με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 20.C και 5 λεπτά χρόνο 
επαφής.

EN13697 (βακτηριοκτόνος δραστικότητα):  (Escherichia 
coli, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus): πέρασε σε διάλυση 5,0% σε σκληρό 
νερό, με 3g/l βοδινή αλβουμίνη, στους 23.C και 5 λεπτά χρόνο 
επαφής.

EN13697 (μυκητοκτόνος δραστικότητα): (Candida albicans): 
πέρασε σε διάλυση 5,0% σε σκληρό νερό, με 3g/l βοδινή 
αλβουμίνη, στους 23.C και 15 λεπτά χρόνο επαφής.

EN1650 (μυκητοκτόνος δραστικότητα) (Candida albicans): 
πέρασε σε διάλυση 0,5% σε σκληρό νερό, με 3g/l βοδινή 
αλβουμίνη, στους 20.C και 15 λεπτά χρόνο επαφής.

Τύπος συσκευασίας

Κωδικός Μέγεθος συσκευασίας

7517132 2 Χ 1,5 lt

Αρ. Έγκρ. ΕΟΦ : 58782/20-08-2013

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ : 9132/1/2010
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