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Introduktion til Room Care
Room Care er en unik og altomfattende løsning, som inkluderer produkter, 
rekvisitter og metoder til rengøring og vedligeholdelse af dine værelser. 
Kan tilpasses alle hoteller og housekeeping organisationer.

Med uovertrufne rengøringsformuleringer, let genkendelige produktnavne 
og farvekodning og et samlet sortiment af rekvisitter, tilbehør og maskiner er 
Room Care det perfekte valg til housekeeping.

Room Care serien står for eff ektivitet, sikker anvendelse og miljøansvar. Alle 
Room Care formuleringerne overholder de strengeste krav.

Alle formuleringer i serien anvendes ved lave doseringer, hvilket begrænser 
såvel brug som bortskaff else af kemikalier samtidig med, at emballagen kan 
genanvendes.

Diverseys miljøhensyn, ISO 9001 og 14001 certifi ceringer og  AISE Charter of 
Sustainable Cleaning giver yderligere garanti for kvalitet og eff ektivitet.

Produktbeskrivelse
Room Care R10-plus Pur-Eco er et koncentreret neutralt, lavtskummende 
rengøringsmiddel til rengøring af alle gulve, der tåler vand. Kan kun anvendes 
med Divermite/DQFM doseringssystem.

Egenskaber
  pH-neutral
  Efterlader ingen produktrester på gulvet
  Lavtskummende
  Behagelig og frisk parfume
  Bruger unik og miljøvenlig poseteknologi
  Opfylder kriterierne for Svanemærkning af rengøringsmidler version 4.6 

gyldig indtil 30.06.2014 og EU-Blomst kriterier 2011/383/EU

Fordele
  Eff ektiv og sikker at anvende
  Intet gråligt skær på gulvet
  Velegnet til gulvvaskemaskiner
  Farve- og alfanumerisk kode forhindrer fejl
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Brugsanvisning
Dosering:
Ved anvendelse med Divermite Room Care doseringsenheden:
Dosér Room Care R10-plus Pur-Eco i dispenserens doseringsbæger og hæld indholdet fra bægeret i vandet. Tryk 1 gang på Divermite R10 
dispenseren pr. 5 liter vand.

Ved anvendelse med DQFM enheden: Fyld brugsopløsningen direkte i spanden/tanken fra DQFM enheden.

Anvendelse
Maskine/spand: Dosér R10-plus Pur-Eco i den fyldte spand eller vandtank på en kombinationsmaskine eller, ved anvendelse af DQFM enheden, fyld 
spanden/tanken direkte fra dispenseren.

Rengør store områder med en kombinationsmaskine eller moppe. Rengøringsopløsningen kan sprøjtes direkte på pletter/snavs som forbehandling 
før rengøring af overfl aden.

Vigtigt: Test materialets følsomhed på et lille, ikke-synligt sted før brug. Må ikke bruges i andre doseringssystemer eller metoder. 
Må ikke bruges ufortyndet.

Sikkerhedsinstruktion

Skyl og tør hænderne efter brug. Anvend evt. en plejende håndcreme, f.eks. Soft Care Dermasoft. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker. 
Må ikke indåndes. Må kun bruges i velventilerede områder.

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaff else. Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Miljøoplysninger

Room Care R10-plus Pur-Eco opfylder både kriterierne for Svanemærkning af rengøringsmidler version 4.6 gyldig indtil 30.06.2014 og EU-Blomst kriterier 
2011/383/EU.

De overfl adeaktive stoff er som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med forordning 648/2004 om vaske- og 
rengøringsmidler og tilhørende senere ændringer.

Room Care R10-plus Pur-Eco

Produkt Emballage Varenr.

Room Care R10-plus Pur-Eco 2 x 1,5 L 7519641

pH-værdi koncentreret 7,0 – 8,0

Holdbarhed 2 år

Tekniske speci� kationer

Udseende Klar, grøn væske

Vægtfylde (ved 20°C) 1,01

 Ovenstående data er vejledende for en normal produktion og bør derfor ikke betragtes som specifi kationer.

Keep away
from children.

Do not mix with
other products.

Avoid inhaling
sprayed product.
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Better for the environment...
Proper dosage saves cost and 
minimizes the environmental impact.
Reduced impact on acquatic life.
Reduced use of hazardous substances.
Reduced packaging waste.
Clear user instructions.

...better for you.

• Mindsket påvirkning af vandlevende organismer

• Mindre brug af farlige stoff er

• Mindre emballageaff ald

• Klar brugsanvisning

• Mindsket påvirkning af  vandlevende 
organismer

• Mindre brug af farlige stoff er

• Klar brugsanvisning
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