
Wprowadzenie do Room Care

Room Care to unikalny na świecie system oferujący kompleksowe
rozwiązania w zakresie utrzymania czystości i higieny w pokojach,
obejmujący produkty, akcesoria oraz urządzenia, dające się zastosować
zarówno w mniejszych jak i w większych hotelach oraz obiektach
turystycznych.

Niepowtarzalna formuła produktów linii Room Care jest dostosowana
do efektywnego i bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania pokoi
hotelowych. Łatwe do rozpoznania nazwy produktów, system kodowania
kolorami oraz specjalnie dedykowany zestaw akcesoriów i urządzeń
dozujących sprawia, iż Room Care to idealny wybór.

Linia Room Care jest skutecznym rozwiązaniem, które łączy wydajność,
bezpieczeństwo użytkownika oraz odpowiedzialność za środowisko
naturalne. Wszystkie nasze produkty linii Room Care spełniają 
najwyższe standardy, są zgodne z nowym rozporządzeniem Unii 
Europejskiej w sprawie chemikaliów: REACH.

Wszystkie formuły preparatów zapewniają minimalne dozowanie, 
czym ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. 
Produkty są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających 
recyklingowi.

Firma Diversey ma długą historię zaangażowania w sprawy dotyczące
ochrony środowiska, popartą certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 i AISE,
które zapewniają dodatkową gwarancję jakości i skuteczności.

• wysoce skuteczny preparat o neutralnym pH;
• łatwo usuwa zabrudzenia z tłuszczu i odciski palców;
• wysycha szybko i nie pozostawia smug;
• pozostawia lekki, delikatny, świeży zapach;
• produkt przyjazny środowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie 
  z wytycznymi odnośnie ekologicznych produktów - EU „Flower”;
• kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne ograniczają 
  błędne użycie produktu;

Cechy

Room Care R3-plus Pur-Eco jest 
skoncentrowanym preparatem 
przeznaczonym do mycia powierzchni 
szklanych i wielu rodzjów powierzchni 
zmywalnych (np.: lustra, okna, 
powierzchnie laminowane), 
opracowanym tylko dla systemów 
Divermite/DQFM firmy Diversey.

Opis

Skoncentrowany preparat do mycia różnych 
powierzchni i szkła



Room Care R3-plus Pur Eco
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Sposób użycia
Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez 
użycie:
• System Divermite: 2 dozy na butelkę 300 ml (zaleca się 10% 
roztwór, w przypadku szczególnie silnych zabrudzeń zwiększyć 
dozowanie). Odkręcić nakrętkę z aplikatorem z butelki Divermite 
R3 i po uprzednim wypłukaniu butelki napełnić ją czystą, świeżą 
wodą do poziomu zaznaczonego na butelce 300 ml. Następnie 
dodać produkt Room Care R3-plus Pur Eco wciskając przycisk 
urządzenia Divermite. Zakręcić dobrze nakrętkę i wstrząsnąć 
łagodnie w celu dobrego wymieszania.
• System DQFM: napełnić uprzednio wypłukaną, specjalnie 
oznakowaną butelkę Room Care R3 bezpośrednio z pompy 
DQFM do określonego poziomu. Nakręcić spryskiwacz na 
butelkę.

Zastosowanie
Natrysnąć niewielką ilość produktu na czystą, suchą ścierkę 
lub ręcznik papierowy i przetrzeć czyszczona powierzchnię.  
Polerować suchą ścierką do uzyskania połysku (zaleca się 
używanie ścierek TASKI MicroEasy).

Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu 
na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, 
w mało widocznym miejscu. Nie używać produktu z innymi 
systemami dozowania. Nie używać nierozcieńczonego produktu.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. 
Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa 
potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Właściwości
Postać:                                 ciemnoniebieska ciecz
Gęstość w 20°C:                  ok.0,97 g/cm³
pH (koncentrat, 20°C):         7,0-8,0

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce, w przypadku 
długotrwałego kontaktu z preparatem może być 
konieczna ochrona skóry (zaleca się użycie
kremu pielęgnacyjno-ochronnego do rąk 
SoftCare Dermasoft). Dodatkowe informacje 
odnośnie środków ostrożności wymaganych 
przy pracy z preparatem Room Care R3-plus 
Pur Eco ubocznych skutków stosowania, zasad 
udziela-nia pierwszej pomocy, bezpiecznego 
postępowania z odpadami produktu i opakowa-
niem znajdują się w karcie charakterystyki.

Środki ostrożności

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie 
w oryginalnych, szczelnych i właściwie 
oznakowanych opakowaniach, w suchych 
i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, 
nie wystawiać na działanie promieni słonecznych, 
unikać skrajnych temperatur.

Warunki przechowywania
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Szczegóły opakowania

Kod produktu Dostępne opakowania

7519611 2 x 1,5L saszetka

Odpowiedzialność środowiskowa
 
Preparat Room Care R3-plus Pur-Eco został 
pozytywnie zaopiniowany zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi odnośnie ekologicznego oznakowania 
- EU “Flower” – Ecolabel, nr rejestracji DK/20/6.

Środki powierzchniowo czynne zawarte w tym 
preparacie są zgodne z kryteriami poddatności 
na biodegradację zawartymi w dyrektywach 
73/404/EEC i 73/405/EEC i ich późniejszych 
zmianach.

   Trzymać z 
dala od dzieci

     Nie mieszać
z innymi środkami
    chemicznymi

Nie wdychać
  preparatu

© A.I.S.E. Produkt przyjazny środowisku...

EU Ecolabel: DK/20/6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego 
preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako
specyfikacji produktu.


