
 

Puhastusvahend kõvadele pindadele – kontsentraat. 

 

Tootekirjeldus 
Room Care R2-plus Pur-Eco on kontsentreeritud puhastusvahend, mis sobib kõigi 
veekindlate kõvade pindade  puhastamiseks. Kasutada ainult Divermite/DQFM 
doseerimis-/lahjendussüsteemi. 

Põhiomadused 
 Sobib kõvade veekindlate pindade puhastamiseks 
 Kergelt leeliseline 
 Mitteabrasiivne 
 Kerge ja õrn, kuid samas värske aroom 
 Kasutatakse unikaalset ja keskkonnasõbralikku  pakendi tehnoloogiat 
 Täidab EL-Lille ökomärgistuse kriteeriumi 2011/383/EC 

Kasulikkus 
  Jätab pinnad põhjalikult puhtaks 
  Eemaldab õlijäägid ja veeslahustuvad jääkained kiiresti ja lihtsalt 
  Regulaarne kasutamine pärsib lubjasette ladestumist 
  Jätab ruumi meeldiva aroomi 
  Värvi-, tähe- ja numbrikoodid aitavad vältida toodete ekslikku kasutamist.  
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„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  
värvkoodide süsteem, eriotstarbelised töövahendid, lisatarvikud ja masinad teevad  
Room Care´ist ideaalse valiku. 

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.  
Kõiki tooteid kasutatakse väikeste doseeringutena, vähendades sellega kemikaalide  
kasutamist ja keskkonda sattumist ning on pakendatud pakenditesse mis on valmistatud  
taaskasutatud materjalidest. 

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



Doseerimine: Divermite Room Care doseerimissüsteemi abil, doseerida üks (1) doos  300 ml veega täidetud kodeeringuga 
Room Care R2 pudelisse (Soovituslik doseering 2-10% sõltuvalt vee karedusest ning mustusest).  Keera peale pihustikork ning 
loksuta kergelt segamiseks. 
Lahuse valmistamine ämbrisse: Doseeri nõutud annus Room Care R2-plus Pur-Eco dosaatorist kulpi ja valage sisu ämbris olevasse 
vette. 5L vette doseerida 1 annus st. 1 kord vajutada Divermite R2 Pur – Eco dosaatorit (0.2%). 
Kasutades DQFM lahjendussüsteemi, täida  Room Care 2 kodeeringuga pudel märgitud tasemeni või ämbrisse otse DQFM dosaatorist. 
Keera peale pihustikork. 

Pealekandmine 
Väiksed pinnad: Pihusta väike kogus Room Care R2 niiskele lapile/ švammile ning puhasta pind. Loputa puhtaveega või pühi puhta 
niiske lapiga. Poleerida kuiva lapiga läikima. 

Suured pinnad/põrand (märgpuhastus): Kasutades švammi, lappi või moppi kanna lahus pinnale/põrandale, lase toimida veidi (vajadusel) 
ja pühi pind puhtaks. Loputa hoolikalt puhta veega ja lase kuivada või pühi puhtas vees loputatud ja korralikult kuivaks väänatud lapi/ 
mopiga. Poleeri kuiva lapi / mopiga läikima.  

Üksikasjalikumate juhiste saamiseks vt. Room Care R2-plus minijuhendit. 

Tähtis: Enne kasutamist katseta toote sobivust väikesel silmatorkamatul kohal Mitte kasutada teisi lahjendussüsteeme või meetodeid. 
Mitte kasutada toodet lahjendamata. 

Tehnilised andmed  

Olek:  läbipaistev tumeroheline vedelik  pH - väärtus lahjendamata kujul:   10.0 – 11.0 

Suhteline tihedus (20oC):          1.06 

Ülaltoodud andmed on tüüpilised tavatootmisele ning neid ei tuleks käsitleda täpsete tehniliste andmetena. 

 

Toode:  Pakendi suurus: Tootekood:   

Room Care R2-plus Pur-Eco 2 x 1.5L  kilepakk 7519608  

   

Ohutu käsitsemine   

Pärast kasutamist käed loputada ja kuivatada. Vajadusel võib kasutada nahka taastavat kreemi, nt Soft Care Dermasoft. 
Pikemaajalise kasutamise korral on nahakaitsevahendite kasutamine vajalik. Väldi aerosooli sisse hingamist. Kasuta ainult hästi 
ventileeritud ruumides. Üksikasjalikud juhised käesoleva toote käsitsemise ja kõrvaldamise kohta on toodud eraldi toote ohutuskaardil. 
Ette nähtud professionaalseks kasutamiseks/ spetsialistidele 

 

Säilitamine 

Säilitada suletud originaalpakendis, vältides äärmuslikke temperatuur 

 

Keskkonnateave 

Room Care R2-plus Pur-Eco täidab EL Lille ökomärgistuse kriteeriume, litsents number  DK/20/6. 
Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad ning kooskõlas direktiividega 73/404/EEC ja 73/405/EEC ning nende  
muudatustega. 
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