
Room Care R3

Καθαριστικό γενικής χρήσης και γυάλινων
επιφανειών

Περιγραφή
Το Rom Care R3 είναι ένα έτοιμο προς χρήση, καθαριστικό για γυάλινες και άλλες
σκληρές, ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες, σε μορφή σπρέι, που δεν αφήνει στίγματα.

Βασικές ιδιότητες
•   Υψηλής αποτελεσματικότητα, ουδέτερο pH
•   Στεγνώνει γρήγορα, χωρίς να αφήνει ίχνη
•   Έχει ευχάριστο άρωμα, που αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας στο χώρο
•   Μοναδική, πατενταρισμένη τεχνολογία Ο.Ν.Τ που εξουδετερώνει τα μόρια τις

δυσοσμίας

Πλεονεκτήματα
•   Εύκολη εφαρμογή
•   Αφαιρεί αμέσως λιπαρούς λεκέδες και δαχτυλιές
•   Ιδανικό για γυάλινες και άλλες αδιάβροχες, σκληρές επιφάνειες
•   Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα, μεγάλης διάρκειας
•   Εξουδετερώνει τα μόρια που προκαλούν δυσοσμία, ενισχύοντας το άρωμα στο

χώρο
•   Έχει χρωματική και αλφαριθμητική κωδικοποίηση ώστε να αποφεύγονται τυχόν

λάθη κατά τη χρήση του

Οδηγίες χρήσης
Δοσολογία::
Έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση

Εφαρμογή:
Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα Room Care R3 σε ένα μαλακό πανί, που δεν αφήνει
χνούδια και καθαρίστε την επιφάνεια. Χρησιμοποιείται ιδανικά με τα TASKI® Πανιά
Μικροϊνών. Γυαλίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί για έξτρα λάμψη. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, δείτε το Room Care R3 Mini
Guide.
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*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε
να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.



Room Care R3

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, γαλάζιο υγρό
pH (αδιάλυτο): ≈ 7.3
pH (σε χρήση): Σχετική πυκνότητα (20°C): ≈ 0.99
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (sds.diversey.com).
Αποθηκεύστε στους αρχικούς περιέκτες μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

Συμβατότητα προϊόντος
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ευαίσθητες στο νερό επιφάνειες, π.χ. ξύλο. Ελέγξτε τη συμβατότητα με τα υλικά σε μια αθέατη περιοχή
πριν από τη χρήση.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού της ΕΕ για τα Απορρυπαντικά, EC 648/2004.

Διαθέσιμες συσκευασίες
Το Room Care R3 είναι διαθέσιμο σε φιάλη των 0.75L, κατάλληλη για ανακύκλωση.
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