Room Care R5.1-plus
Geconcentreerde luchtverfrisser
Omschrijving
Geconcentreerde niet-aerosol luchtverfrisser met bloezemgeur. Alleen te gebruiken met
het Divermite/ DQFM doseer- en verdunningsysteem.
Eigenschappen
• Verfrist en ontgeurt
• Lichte, delicate en frisse geur
• Veilig te gebruiken op kleurvaste en wasbaar textiel/meubilering
• Unieke, gepatenteerde (O.N.T.) geurneutralisatie
• Unieke en milieuvriendelijke pouch technologie
Voordelen
• Neutraliseert moleculen met nare geurtjes en versterkt het parfumeffect
• Laat een langdurige frisse geur achter
• Ondersteunt de totale frisheid in een kamer indien gebruikt in combinatie met
andere Room Care reinigingsproducten
• Kleurcodering en alfanummerieke code om toepassingsfouten te voorkomen
Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Bij gebruik met de Divermite voor Room Care doseerunit, doseer 15-30ml (5-10%)
Room Care R5.1-plus in de flacon, gevuld met 300ml koud water. Draai de sproeiflacon
zorgvuldig dicht, zorg dat het mondstuk is gesloten en schud zachtjes om te mengen.
Bij gebruik met de DQFM dispenser, vul de Room Care R5.1-plus flacon tot de vulstreep
direct uit de DQFM dispenser. Draai de sproeiflacon zorgvuldig dicht.
Toepassing:
Kleine ruimten: sproei één- of tweemaal in de lucht in het midden van de kamer.
Grote ruimten: sproei verhoudingsgewijs in de lucht in het midden van de
kamer.
Voor meer informatie, raadpleeg de Room Care R5.1-plus instructiekaart.

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Room Care R5.1-plus
Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, transparante vloeistof
pH waarde (onverdund): ≈ 7
pH waarde (verdund): ≈ 7 ± 0.5
Relatieve dichtheid: ≈ 0.99
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking, niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor
professioneel gebruik.
Veilig gebruik
Niet gebruiken over of op plastic oppervlakken. Niet mengen met andere reinigingsproducten. Niet gebruiken met andere doseer- of
verdunningssystemen. Niet onverdund gebruiken.
Milieu-informatie
De juiste dosering en laagst aanbevolen temperatuur brengt het milieu minder schade toe. De oppervlakte-actieve bestanddelen die
gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC
648/2004.
Beschikbare verpakkingen
Room Care R5.1-plus is beschikbaar in een 1.5L pouch.
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