
Room Care 
R5.1-plus

Koncentriran tekoči osvežilec zraka
Uvod v Room Care
Celovita rešitev za popolno čiščenje in gospodinjstvo v hotelirstvu
Room Care je edinstven celostni sistem zasnovan tako, da ponuja 
popolno rešitev za vso čiščenje in dezinfekcijo pri gospodinjskih opravilih 
v hotelirstvu. Vsebuje čistilna sredstva, pripomočke in metode, ki 
krijejo vse potrebe čiščenja sob, prilagojeno vsem velikostim hotelov in 
gospodinjskih struktur. 
Izboljšana formulacija je prilagojena zahtevam po učinkovitosti in varnosti 
čiščenja in dezinfekcije. Preprosto razpoznavanje imen izdelkov kot tudi 
barvne oznake v celotnem sistemu, niz namenskih pripomočkov, dodatki 
in stroji naredijo Room Care popolno izbiro.
Vsi izdelki Room Care nosijo oznako “Fresh Linen”, zasnovana za 
hotelirsko industrijo. Uporablja se O.N.T. tehnologija za učinkovito 
nevtralizacijo vonjav in dolgotrajno svežino. 

Od pripravljenih za uporabo do nadzora redčenja – serija Room 
Care pokriva vse
• Izdelki Room Care pripravljeni za uporabo so posebej zasnovani 

za manjše hotele, ki želijo udobnost in enostavnost za uporabo 
pripravljenih čistilnih sredstev s profesionalnimi rezultati. 

• Koncentrirani Room Care izdelki, ki so posebej zasnovani za srednje 
do velike hotele, so najbolj ekološko odgovorna rešitev.

• Serija zahteva malo usposabljanja in prinaša učinkovitost, enostavnost 
in varnost čiščenja. 

Opis izdelka
Room Care R5.1-plus je koncentriran osvežilec zraka, brez aerosolov s 
cvetnim vonjem vrtnice. Uporablja se s pomočjo Divermite/DQFM sistema 
za doziranje in redčenje.

Ključne lastnosti
• Osveži in dezodorira.
• Lahek, nežen a kljub temu zelo svež vonj.
• Unikatna, patentirana O.N.T. tehnologija (Odour Neutralizing 

Technology).
• Unikaten sistem Divermite/DQFM za odmerjanje in redčenje čistilnega 

sredstva.

Prednosti
• Nevtralizira molekule vonjav in tako izboljša učinek parfuma.
• V prostoru pusti svež in čist vonj.
• Kadar se uporablja skupaj z drugimi izdelki za čiščenje iz serije Room 

Care podpira skupno svežino prostora.
• Barvno in številčno kodiranje za preprečevanje napak pri uporabi.



Room Care R5.1-plus
Navodila za uporabo
Doziranje: Pri uporabi Divermite Room Care dozirne enote odmerite dva (2) odmerka v Room Care R5 plastenko s 300 ml 
vode (10% delovne raztopine). Varno privijte dozirni pokrov plastenke (pokrov mora biti v zaprtem položaju) in rahlo pretresite, 
da premešate čistilno sredstvo in vodo. Pri uporabi DQFM dozirne enote za redčenje, napolnite Room Care R5 plastenko do 
oznake nivoja polnjenja neposredno iz DQFM dozirnika. Varno privijte dozirni pokrov plastenke.

Uporaba
Majhen prostor: Razpršite ena- do dva-krat navzgor proti sredini prostora.
Veliki prostor: Razpršite sorazmerno navzgor proti sredini prostora.
Za bolj podrobna navodila za uporabo preberite mini vodnik Room Care R5.1-plus.

Tehnični podatki

Izgled  motna, svetlo rumena tekočina pH vrednost (nerazredčeno)           8

Relativna gostota (20°C) 1,01 g/cm³ pH vrednost (pri uporabi) 7

Zgoraj navedeni podatki so tipični za normalno proizvodnjo in ne specificirajo proizvoda.

Izdelek Velikost pakiranja  Številka artikla

Room Care R5.1-plus 2 x 1,5 L 7518685

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Popolna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega proizvoda so zbrana v ločenem varnostnem listu (sds.sealedair.com).  
Skladiščite v originalno zaprti embalaži. Izogibajte se ekstremnim temperaturam.

Okoljske informacije

V tem izdelku uporabljene površinsko aktivne snovi so v skladu z zahtevami Uredbe EU o detergentih, EC 648/2004 biološko 
razgradljive.

Primernost izdelka

Ne uporabljajte na tekstilijah ali plastičnih površinah. Ne uporabljajte z drugimi sistemi za redčenje ali metodami. Ne uporabljajte 
nerazredčeno. 
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