Room Care R2
Preparat do codziennego mycia i dezynfekcji
powierzchni zmywalnych
Opis
Room Care R2 jest lekko alkalicznym preparatem przeznaczonym do mycia i dezynfekcji
twardych, wodoodpornych powierzchni, typu: kafelki, wanny, ściany, powierzchnie z tworzyw
sztucznych (np.: telefony), ze stali nierdzewnej i chromowane. Preparat posiada właściwości
bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym. rodukt należy stosować do powierzchni
i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Room Care R2 jest przeznaczony do stosowania na obiektach typu: hotele, motele, restauracje,
budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej, itp. Produkt nie jest przeznazony do
stosowania w obszarze medycznym.
Room Care R2 zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje
nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach.
Cechy
•
•
•
•
•
•

zapewnia wysoki poziom higieny mytych i dezynfekowanych powierzchni;
szybko i łagodnie usuwa tłuszcze oraz osady rozpuszczalne w wodzie;
regularne stosowanie produktu zapobiega osadzaniu się kamienia;
pozostawia długotrwały, przyjemny zapach;
zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy - O.N.T.;
kodowanie kolorami i oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne użycie produktu.

Właściwości
Postać:
Gęstość (20ºC):
pH (koncentrat, 20ºC):

zielona ciecz
ok. 1,0 g/cm³
ok. 10,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 750 ml ze spryskiwaczem.
Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej!
Zastosowanie
Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia, następnie umyć je i spłukać czystą wodą.
Produkt natrysnąć na ścierkę i nanieść na czyszczone powierzchnie. Preparat pozostawić
do zadziałania, przynajmniej na:
• 5 minut - działanie bakteriobójcze;
• 15 minut - działania bakteriobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym.

Room Care R2
Zdezynfekowane powierzchnie opłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć do sucha czystą ścierką / papierowym
ręcznikiem.
Uwaga: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierznię, należy wykonać test na niewielkim obszarze,
w mało widocznym miejscu.
UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrze b określi nasz przedstawiciel handlowy.
Atesty, pozwolenia, opinie
• preparat Room Care R2 uzyskał pozwolenie MZ nr 4076/10 na obrót produktem biobójczym;
Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej
• preparat Room Care R2 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2000 (działanie bakteriobójcze),
w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C;
• preparat Room Care R2 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze),
w warunkach brudu, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C;
• preparat Room Care R2 uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie grzybobójcze - przeciw
grzybom drożdżopodobnym), w warunkach brudu, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C.
Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć
w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć w stosunku 1:3 wodą i odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości
aczyć
do recyklingu.
Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych
i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, unikać skrajnych temperatur.
Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).
Środki ostrożności
Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Podczas
stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia
dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia skóry. W przypadku polania się preparatem
zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą i opłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Unikać kontaktu
z oczami. W razie kontaktu dokładnie płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W razie wystąpienia dolegliwości
dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Nie połykać. W razie połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku wystąpienia
dolegliwości, skontaktować się z lekarzem.
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Room Care R2, ubocznych skutków stosowania,
zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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