
Productomschrijving
Room Care R3-plus is een geconcentreerde reiniger voor het reinigen van 
waterbestendige harde oppervlakken. Alleen te gebruiken met het Divermite / DQFM 
doseer- en verdunningsysteem.

Belangrijke eigenschappen
 • Zeer effectief, pH neutraal

 • Droogt snel en streeploos

 • Aangenaam en fris Room Care parfum

 • Unieke Divermite/DQFM dispenser

 • Unieke, gepatenteerde geurneutralisatie (O.N.T.)

Voordelen
 • Eenvoudig in gebruik

 • Verwijdert snel vetvlekken en vingertasten

 • Laat een aangename geur achter

 • Kleurcodering en alfanummerieke code om toepassingsfouten te voorkomen

Gebruiksaanwijzing

Dosering:
Verdund gebruiken. Gebruik 1 of 2 doseringen voor het vullen van de Room Care R3 
sproeiflacon die gevuld is met 300 ml water. Dosering minimaal 5% bij 1 keer drukken 
tot maximaal 10% bij 2 keer drukken. Draai de flacon dicht, zorg dat het mondstuk is 
gesloten en schud zachtjes om te mengen.

Bij gebruik van de DQFM, vul de Room Care R3 flacon tot de vulstreep. Draai de flacon 
dicht, zorg dat het mondstuk is gesloten en schud zachtjes om te mengen.

Toepassing:
Sproei een kleine hoeveelheid Room Care R3-plus op een zachte, pluisvrije doek of 
keukenpapier en maak het oppervlak schoon.

Room Care R3-plus
Geconcentreerde universele interieur- en glasreiniger



Technische gegevens 
Uiterlijk:   Heldere, blauwe vloeistof

pH (puur):   7.9

pH (in gebruik):  7.6

Relatieve dichtheid (20 °C):  0.97 g/cm³

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 het afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad 
(SDS) sds.sealedair.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik:
Niet gebruiken met andere doseer- of verdunningssystemen. Testen voor gebruik op een klein, onopvallend deel van het oppervlak.

Milieu-informatie:
De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU-
wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.
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