


Room Care R2

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb 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 bakterio-
     bójcze), 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 bakterio-
    bójcze), 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 odpro-
wadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć 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 ochro-
na skóry. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świe-
żego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 
Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia skóry. W przypadku polania się preparatem zdjąć zanieczy-
szczoną 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 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, ubo-
cznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu 
i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
www.diversey.com
      © Copyright 2010 Diversey       2


