
 
 

 Room Care R2 Plus  

მყარი ზედაპირის ჰიგიენური გამწმენდი 

 

R2 Plus მყარი ზედაპირის ჰიგიენური გამწმენდი არის 
სადეზინფექციო გამწმენდი საშუალება, რომელიც 
უზრუნველყოფს ზედაპირების გაწმენდას, დეზინფექციას 
და აქრობს სუნს ერთდროულად.     

საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი Diversey RoomCare TM/MC 

სისტემის ნაწილი სასტუმრო ოთახის მომსახურებისთვის 

მოიცავს ქიმიურ ნივთიერებებს, ინსტრუმენტებს და 

მეთოდებს.  

განსაზღვრულია J-Fill® განზავების სისტემასთან და 

ფერთა კოდებთან ერთად გამოსაყენებლად  
შეცდომების პრევენციის მიზნით. 

ძირითადი თვისებები 
 არა-აბრაზული 






მსუბუქი, ნაზი, მაგრამ ცოცხალი არომატით ,  

ფორმულირებულია მყარი, წყალმედეგი ზედაპირების 
გაწმენდისთვის,   ანადგურებს აივ-1, ოქროსფერ სტაფილოკოკს, 

სალმონელა ენტერიკას, E. coli, 
MRSA, VRE და სხვა მიკროორგანიზმებს. 

სარგებელი 
 აცილებს საპნის ნადებს და წყალში ხსნად ნარჩენებს.




ანეიტრალებს უსიამოვნო სუნის მოლეკულებს და აქრობს სუნს, ახდენს 
დეზინფექციას.   

სრულად ასუფთავებს ზედაპირებს, , რეგულარული გამოყენება 
ხელს უშლის კირის ნადების წარმოქმნას. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: , +1 800 558 2332 ან ვებ-გვერდზე:  www.diversey.co



RoomCare  Introduction 

 

გამოყენების ინსტრუქციები 
 

RoomCare  პრეზენტაცია. 

უმაღლესი ფორმულირება, რომელიც ეფექტურად არის მორგებული საოჯახო მეურნეობის მოთხოვნებზე გაწმენდასთან დაკავშირებით. ერთმნიშვნელოვნად ცნობადი 

დასახელების პროდუქტი, ფერთა კოდირებით მთელ სისტემაში, განსაზღვრული ინსტრუმენტების კომპლექტით, აქსესუარებით და დანადგარებით, RoomCare იდეალური 

არჩევანია.   

RoomCare დიაპაზონი არის განსაკუთრებული გადაწყვეტა მომხმარებლისთვის ეფექტურობის და უსაფრთხოების და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის კომბინაციით.  

R2 Plus მყარი ზედაპირის ჰიგიენური გამწმენდი შექმნილია მყარი ზედაპირის, წყალმედეგი ზედაპირების გაწმენდის, დეზინფექციის და სუნის გაქრობის მიზნით. 

გადარეცხვა არ არის საჭირო ისეთ ზედაპირებზე, რომელიც შეხებაში არ არის კვების პროდუქტებთან . გამოიყენება ყოველდღიური მოხმარებისთვის.  

 
გამოყენების დირექტივები 

 გამოიყენება მყარ, მტკიცე, უსულო გარემო 

ზედაპირებზე როგორიცაა იატაკი, კედლები, 

ფაიფურის, მოჭიქული კერამიკული ფილები, 

პლასტმასის ზედაპირები, საშხაპე კაბინები, 

სააბაზანოები და კაბინეტები.       

 შეავსეთ პატარა ბოთლი ან  ვედრო J-Fill® 

QuattroSelect® დოზატორის გამოყენებით. 

სისტემა ავტომატურად განაწილდება  

მოთხოვნილ ხსნარზე. 

პროდუქტის სპეციფიკაციები 

 

 გამოიყენეთ ხსნარი შვაბრით, მარკირებული ფერთა მიკრობოჭკოვანი ქსოვილით ან ხელის (ტუმბოიანი) 

პულვერიზატორით, მთელი ზედაპირის დასაველებლად.    

 

 დატოვეთ სველი 10 წუთის განმავლობაში, შემდეგ მოაცილეთ ზედმეტი სითხე.   

 

 მნიშვნელოვნად დაბინძურებულ ზონებში საჭიროა გაწმენდამდე ეტაპის გავლა.   

 

 გაზავებული პროდუქტი დალუქულ კონტეინერში, როგორიცაა აეროზოლის ბალონი, შეიძლება გამოყენებულ და 

შენახულ იქნას 1 თვის განმავლობაში. თუ პროდუქტი შესამჩნევად გაიხსნება ან დაბინძურდება მოამზადეთ ახალი ხსნარი.    

არსებული ელემენტები 

აღწერილობა პროდუქტის კოდი  აღწერილობა/შეფუთვის ზომა გაზავება 

ფერი/ფორმა 

EPA რეგ.. No. 

აალების წერტილი 

წმინდა მუქი მწვანე/სითხე 

1839-167-70627 

130˚ F ( 54.4˚ C) 

5721835 

3764735 

3754220 

2 x 2.5 L / 84.5 oz. J-Fill® ბოთლები - (სუპერკონცენტრატი) 

J-Fill® QuattroSelect® Air Gap Dispenser/1 ერთეული 

J-Fill® QuattroSelect® Safe Gap Dispenser/1 ერთეული 

1:256 

pH 7.25 (სუპერკონცენტრატი) 

7.0 (გამოიყენთ გაზავებული ხსნარი 

1:256) 
შეტყობინება უსაფრთხოების შესახებ 

სუნი 

შენახვის ვადა 

ხსნადობა 

სუფთა 

1 წელი 

სრული 

დარწმუნდით, რომ თქვენმა თანამშრომლებმა წაიკითხეს და გაიგეს პროდუქტის ეტიკეტი და ნივთიერების 

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი პროდუქტის გამოყენებამდე.   

ეტიკეტი მოიცავს გამოყნების დირექტივებს და როგორც ეტიკეტი, ასევე ნივთიერებისუსაფრთხოების 

უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცელი MSDS მოიცავს  გაფრთხილებებს საშიშროების შესახებ, 

,გამაფრთხილებელ ინფორმაციას და პირველადი დახმარების პროცედურებს.  

MSDS ხელმისაწვდომია ინტერნეტში შემდეგ ვებ-გვერდზე : www.diversey.com ან ტელ. ნომერზე 888 352 2249. 

კუთრი წონა 1.02 

 
საშიშროების კატეგორია 

HMIS 

3 

2 

0 

 

HMIS 

1 

0 

0 

სუპერკონცენტრატი 

ჯანმრთელობა 

აალებადობა 

რეაქტიულობა 

 

გამოიყენეთ ხსნარი 1:256 

ჯანმრთელობა 

აალებადობა 

რეაქტიულობა 

NFPA 

3 

1 

0 

 

NFPA 

1 

0 

0 

4=ძალიან მაღალი; 3=მაღალი; 2=საშუალო; 1=მცირე; 0=უმნიშვნელო. 

 
დამატებითი ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე: +1 800 558 2332 ან ვებ-გვერდზე: www.diversey.com 

© 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964. All Rights Reserved. SPC90177 (12/333) 


