
Uniwersalny preparat do mycia różnych 
powierzchni i szkła

Wprowadzenie do Room Care

O
D

O
UR-N

EUTRALI ZING TECHNO
LO

G
Y

O
D

O
UR-NEUTRALIZING TECHNOLO

G
Y

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.

Wszystkie produkty linii Room Care posiadają tę samą linię zapachową
"Fresh Linen", przeznaczoną dla branży hotelarskiej. Produkty linii Room
Care zawierają technologię O.N.T., która skutecznie neutralizuje
nieprzyjemne zapachy, pozostawiając w pomieszczeniach świeży
i trwały zapach.

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.

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.

• prosty w zastosowaniu;
• łatwo usuwa zabrudzenia z tłuszczu i odciski palców;
• efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy;
• pozostawia przyjemny zapach;
• kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne, ograniczają
  błędne użycie produktu;

Cechy

Opis

Room Care R3 jest uniwersalnym 
preparatem przeznaczonym do mycia 
powierzchni szklanych i wielu powierzchni 
zmywalnych (np.: lustra, okna, powierzchnie
laminowane, kafelki, glazura). Jest wysoce
skutecznym produktem, o neutralnym pH.
Room Care R3 jest preparatem 
szybkoschnącym. Room Care R3 zawiera 
wyjątkową technologię O.N.T., która 
efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, 
pozostawiając na długo przyjemny i świeży 
zapach.
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Sposób użycia

Warunki przechowywania

Szczegóły opakowania

Kod produktu Dostępne opakowanie

7509651 6 x 0,75L butelka ze spryskiwaczem

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!

Zastosowanie

Natrysnąć niewielką ilość produktu na czystą, suchą ścierkę
lub ręcznik papierowy i przetrzeć czyszczoną powierzchnię.
Polerować suchą ścierką do uzyskania połysku.
Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu
na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim
obszarze, w mało widocznym miejscu.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa
potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Właściwości

Postać:                              niebieska ciecz
Gęstość w 20°C:               ok. 1 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC):   ok. 7,5

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

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie 
w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych 
opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych 
pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: 
poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności
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 ubocznych skutków
stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, 
bezpiecznego postępowania z odpadami 
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie 
charakterystyki.

Room Care R3 jest częścią linii produktów
Room Care firmy Diversey:

Room Care R1 -         Preparat do czyszczenia 
                                   toalet.
Room Care R1-plus - Skoncentrowany preparat
                                   do czyszczenia toalet.
Room Care R2 -         Preparat do czyszczenia
                                   powierzchni zmywalnych.
Room Care R2-plus - Skoncentrowany preparat
                                   do czyszczenia 
                                   powierzchni zmywalnych.
Room Care R3 -         Uniwersalny preparat 
                                   do mycia różnych 
                                   powierzchni i szkła.
Room Care R3-plus - Skoncentrowany preparat
                                   do mycia óżnych 
                                   powierzchni i szkła.
Room Care R4 -         Preparat do pielęgnacji 
                                   mebli.
Room Care R5 -         Odświeżacz powietrza.
Room Care R5-plus - Skoncentrowany 
                                   odświeżacz powietrza.
Room Care R6 -         Preparat do gruntownego 
                                   mycia toalet.
Room Care R9 -         Kwasowy preparat do
                                   czyszczenia łazienek.
Room Care R9-plus - Skoncentrowany preparat 
                                   do czyszczenia łazienek.
R7 -                             Mleczko do czyszczenia.
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