
 
 
 

Room Care R2-plus 
Hügieeniline puhastusvahend kõvadele 
pindadele-kontsentraat. 

Room Care’i tutvustus 

Room Care on kõikjal maailmas müüdav ainulaadne ja 
kõikehõlmav lahendus teie külalistetoa hoolduseks, sisaldades 
kemikaale, töövahendeid ja meetodeid, mis vastavad teie 
tubade puhastamise vajadustele ning on kohandatavad igas 
suuruses hotellidele ja majapidamistele. 

 
Kvaliteetne koostis, tõhus ja ohutu toime majapidamise 
puhastamisel ja desinfitseerimisel, kergesti äratuntavad 
tootenimetused ning kogu tootevalikut läbiv värvikoodide 
süsteem, eritotstarbelised töövahendid, lisatarvikud ja masinad 
teevad Room Care’ist ideaalse valiku. 

 
Kõigil Room Care toodetel on ühesugune majutusasutustele 
välja töötatud „Fresh Linen” aroom. Toodete puhul on 
kasutatud lõhna neutraliseerivat tehnoloogiat, mis 
neutraliseerib tõhusalt ebameeldivat lõhna ning tagab 
pikaajalise aroomi. 

 
Room Care tootevalik on sobilik kõigile, kes soovivad 
ühendada toodete suutlikkuse, kasutaja- ja 
keskkonnasõbralikkuse. Kõigi Room Care toodete koostis 
vastab rangetele eeskirjadele, eriti Euroopa REACH-direktiivile. 

 
JohnsonDiversey asjatundlikkus, keskkonnakaitsele 
pühendumus ning vastavus ISO 9001, ISO 14001 standarditele 
ning AISE säästva puhastamise hartale rõhutavad toodete 
kvaliteeti ja tõhusust veelgi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tootekirjeldus 
JohnsonDiversey R2-plus kontsentraat on puhastusvahend, mis 
sobib kõigi veekindlate kõvade pindade hügieeniliseks 
puhastamiseks. Kasutada ainult Divermite/DQFM doseerimis-/ 
lahjendussüteemi. 

 
Põhiomadused 
• sobib telefonide jm veekindlate kõvade pindade 

hügieeniliseks puhastamiseks; 
• kergelt leeliseline; 
• mitteabrasiivne; 
• kerge ja õrn, kuid samas värske aroom; 
• ainulaadne ja patenteeritud lõhna neutraliseeriv tehnoloogia, 

mis muundab ebameeldivat lõhna tekitavaid molekule; 
 

Kasulikkus 
• jätab pinnad hügieeniliselt puhtaks; 
• eemaldab õlijäägid ja veeslahustuvad jääkained kiiresti ja 

lihtsalt; 
• regulaarne kasutamine pärsib lubjasette ladestumist; 
• jätab ruumi pikaajalise meeldiva aroomi; 
• neutraliseerib ebameeldivat lõhna tekitavaid molekule ning 

seetõttu võimendab aroomi; 
• värvi-, tähe- ja numbrikoodid aitavad vältida toodete ekslikku 

kasutamist. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasutusjuhend 
Dosage 

Room Care R2-plus 
Hügieeniline puhastusvahend kõvadele 
pindadele-kontsentraat. 

Teave ohutu käsitsemise ja säilitamise kohta 
Ohutu käsitsemine 

• Doseerimine Divermite Room Care doseerimissüteemi abil 
– Loputada pudelit alati enne kasutamist puhta veega. Täita 
pudel 270 ml veega (pudelil märgitud tasemeni). Doseerida 
2 (1doseering=15 ml) doseeringut Room Care R2 
pritspudelisse. Lahust tuleb kokku 300 ml (10% lahus). 
Keerake peale pritskork ning loksutage kergelt. 

• Lahuse valmistamine ämbrisse – Doseerige nõutud annus 
Room Care R2-plus dispenserist kulpi ning valage sisu 
ämbris olevasse vette. 

• Kasutades DQFM lahjendussüsteemi – DQFM dispenserist 
doseerida Room Care R2 pritspudelisse märgitud 
tasemeni. Keerake peale kork ning loksutage kergelt. 

 
Pealekandmine 
Väiksed ruumid - Pihustada väike kogus Room Care R2-plus 
niiskele lapile/svammile ning kanda puhastatavale pinnale, 
vajadusel lasta veidi mõjuda ning pühkida pind puhtaks. 
Loputada hoolikalt puhta veega ning lasta kuivada või pühkida 
loputatud ja kuivaksväänatud lapiga. Poleerida kuiva lapi/ 
paberrätikuga läikima. 
Suured ruumid – 5L vette doseerida 2 annust (30 ml) Divermite 
R2 dispenserist ämbrisse. Kasutage niisket lappi/svammi ning 
kanda puhastatavale pinnale, vajadusel lasta veidi mõjuda ning 
pühkida pind puhtaks. Loputada hoolikalt puhta veega ning 
lasta kuivada või pühkida loputatud ja kuivaksväänatud lapiga. 
Poleerida kuiva lapi/paberrätikuga läikima. 
Põrand – Loputada puhata veega või pühkige niiske lapi-/ 
mopiga. Poleerida kuiva lapi/paberrätikuga läikima. 
Üksikasjalikumate juhiste saamiseks vt Room Care R2-plus 
lühijuhendit. Tähtis: enne kasutamist katsetada toote sobivust 
väikesel silmatorkamatul kohal. 

Tehnilised andmed 
Olek: läbipaistev tumeroheline vedelik 
Suhteline tihedus (20 °C):  1,03 
pH-väärtus lahjendamata kujul: 10,8 
pH-väärtus kasutuslahusel: 10,5±0,5 10% lahusel 
Ülaltoodud andmed on tüüpilised tavatootmisele ning neid ei 
tuleks käsitleda täpsete tehniliste andmetena. 

Room Care R2-plus kuulub JohnsonDiversey Room Care 
tootevalikusse: 
G12231 Room Care R1-plus – Igapäevane WC- 
puhastusvahend 
7517208 Room Care R2-plus - Hügieeniline puhastusvahend 
kõvadele pindadele 
7508057 Room Care R3-plus – Puhastusvahend erinevatele 
pindadele ja klaasile 
G11773 Room Care R5.1-plus – Õhuvärskendaja Spring 
7510035 Room Care R9-plus – Happeline 
vannitoapuhastusvahend 

Pärast kasutamist käed loputada ja kuivatada. Vajadusel võib 
kasutada nahka taastavat kreemi, nt Soft Care Dermasoft. 
Pikemaajalise kasutamise korral võib vajadusel kasutada 
kaitsevahendeid. Pihustatud vedelikku mitte sisse hingata. 
Kasutada ainult hästi ventileeritud ruumides. Üksikasjalikud 
juhised käesoleva toote käsitsemise ja kõrvaldamise kohta on 
toodud eraldi materjali ohutuskaardil. Ette nähtud 
professionaalseks kasutamiseks/spetsialistidele. 

 
Säilitamine 
Säilitada suletud originaalpakendis, vältides äärmuslikke 
temperatuure. 

 
Keskkonnateave 
Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad ning 
kooskõlas direktiividega 73/404/EMÜ ja 73/405/EMÜ ning nende 
muudatustega. 

 
Mikrobioloogilised andmed 

• Room Care R2-plus vastab EN 1276 standardile mustades 
tingimustes (0,3 % boviinalbumiin) 1 minuti pikkuse 
kokkupuuteaja jooksul. 

• Room Care R2-plus vastab EN 13697 standardile mustades 
tingimustes (boviinalbumiin 0,3 %) võrdlustüvede 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli 
and Pseudomonas aeruginosa puhul 5 minuti pikkuse 
kokkupuuteaja jooksul. Fungitsiidne aktiivsus 15 minuti 
pärast võrdlustüve Candida albicans puhul. 

 
Pakendi andmed 

Tootekood Pakendi suurus 
7517208 2 x 1,5 l kott 
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