
Room Care 
R1-plus Pur-Eco

Sanitetsrengøringsmiddel – højkoncentreret

Introduktion til RoomCare 
RoomCare er den unikke globalt tilgængelige og omfattende løsning 
til hotelværelsesrengøring, herunder rengøringsmidler, rekvisitter og 
metoder, som dækker ethvert rengøringsbehov, og som er tilpasset til alle 
hotelstørrelser og housekeeping.
Unikke formuleringer som opfylder alle krav til sikker og effektiv  
rengøring. Produktnavne er lette at genkende og systemet er farvekodet, 
hvilket til sammen giver et unikt rengøringsssystem, som gør RoomCare 
til det perfekte valg.
RoomCare serien er den ideelle løsning fordi rengøringseffektivitet, 
sikkerhed for brugeren og miljømæssig ansvarlighed kombineres. 
Alle vores RoomCare formuleringer er i overensstemmelse med de 
strengeste regler – også det kommende REACH EU-direktiv. Diverseys 
ekspertise, miljømæssige engagement og certificeringer: ISO 9001, ISO 
14001 og AISE Charter for bæredygtig Rengøring giver yderligere garanti 
for kvalitet og effektivitet. 

Produkt beskrivelse 
RoomCare R1-plus Pur-Eco er et alkalisk, parfumeret og højkoncentreret 
rengøringsmiddel til daglig rengøring af sanitære områder. Doseres 
gennem Diverseys Divermite/DQFM doseringsudstyr.

Egenskaber
• Alkalisk produkt
• Effektiv kalkbinder
• Rengører uden at efterlade striber

Fordele
• Effektivt rengøringsmidddel til daglig brug
• Regelmæssig brug forhindrer kalkopbygning
• Miljømærket
• Farve- og alfanumerisk kodet system forhindrer anvendelsesfejl
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Teknisk data

Udseende: Lys gul væske pH-værdi (koncentret.): 11.0– 11.5

Vægtfylde [20°C]: 1.080 pH-værdi i brugsopløsning: 10.3 + / - 0,5 ved 10% opløsning

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør ikke være tages som en specikation.

Emballagestørrelser Emballage Varenr.

Room Care R1-plus Pur-Eco 2 x 1,5 ltr Pose 100857904

Brugsanvisning 
Dosering: Ved anvendelse af Divermite doseringssystem dosér 2 x produktkoncentrat i en RoomCare R1 flaske med 300 ml 
vand. Skru skumhovedet sikkert på og ryst forsigtigt for at blande opløsningen.
Ved anvendelse af DQFM doseringssystem påfyldes den færdige RoomCare R1 Pur-Eco brugsopløsning direkte i flasken.
Anvendelse: Spray lidt på en fugtig klud/svamp og rengør overfladen. Skyl efter med rent vand eller tør af med en ren fugtig 
klud. 

Room Care R1-plus Pur-Eco

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet forefindes i separat sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsinstruktion

Kun til professionelt brug /specialister.

Miljøoplysninger

• Ecolabel certificeret 
• Mindsket påvirkning af vandlevende organismer 

• Mindre brug af farlige stoffer
• Klar brugsanvisning
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Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6°C til 40°C.

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket emballage ved normal temperatur.


