
Room Care R1-plus fresh

WC-rengöringsmedel - koncentrat

Produktbeskrivning
Koncentrerad WC-rent för daglig rengöring av toaletter och urinoarer. Används endest
med Divermite doseringssystem.

Produktegenskaper
•   Alkaliskt medel som rengör och avfettar
•   Effektiv komplexbildare
•   Förhindrar uppbyggnad av kalkavlagringar
•   Passar de flesta ytor
•   Miljömärkt med EU Ecolabel

Produktfördelar
•   Effektiv för daglig rengöring
•   Motverkar uppbyggnad av kalkavlagringar vid daglig användning
•   Flaskor för snabb och enkel användning
•   Färgkodad och alfanumerisk kod för att undvika felaktig hantering

Bruksanvisning
Dosering:
Vid användning av Divermite Room Care dispenser sätt in en Room Care R1-flaska fylld
med 300 ml vatten. Dosera en dos 1x15 ml i flaskan (5% brukslösning). Ta ur flaskan,
sätt fast locket och skaka före användning.
Vid användning av DQFM dispenser sätt i en Room Care R1-flaska och fyll flaskan till
överkant av etiketten.
Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

Användning:
1.  Spola toaletten.
2.  Applicera produkten  jämt över de invändiga ytorna och under spolringen.
3.  Låt verka i minst 10 minuter.
4.  Rengör med en borste eller skursvamp för  svårare fläckar och skölj sedan

genom att spola.
5.  Öka verkningstiden (1-2 tim) för mycket svåra kalkavlagringar.
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Room Care R1-plus fresh

Teknisk information
Utseende: Klar, grön vätska
pH koncentrat: ≈ 10
pH brukslösning: ≈ 11 (10%)
Relativ densitet (20°C): ≈ 1.06
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Testa materialets beständighet på en liten undanskymd yta innan användning. Använd inte med andra doseringssystem eller metoder.
Använd inte i koncentrat.

Miljöinformation
Room Care R1-plus fresh är miljömärkt med EU Ecolabel, licensnummer DK/020/006. Alla tensider i denna produkt är biologiskt
lättnedbrytbara enligt Tvätt- och Rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Room Care R1-plus fresh finns i 2x1.5L.
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