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Room Care R4
Preparat do pielęgnacji mebli.

Opis
Room Care R4 jest emulsją do pielęgnacji drewna i powierzchni laminowanych
(np. meble i drzwi). Jest preparatem, który szybko czyści i zabezpiecza. 
Polerowany pozostawia wysoki połysk. Został opracowany z wysokiej jakości skła-
dników do pielęgnacji.
Room Care R4 oparty jest na wyjątkowej technologii O.N.T., która efektywnie neu-
tralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.

Cechy
•  łatwy w użyciu;
•  czyści, poleruje i pielęgnuje jednocześnie;
•  efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy;
•  kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne 
   użycie produktu.

Właściwości
Postać:      biała ciecz
Gęstość [20°C]:     ok. 0,96 g/cm³
pH (koncentrat, 20ºC):     5,0 - 7,0 

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 750 ml ze spryskiwaczem.
Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać!

Zastosowanie:
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Nanieść niewielką ilość emulsji na czystą 
i suchą ścierkę lub ręcznik papierowy i rozprowadzić na powierzchni. Polerować 
suchą ścierką do uzyskania połysku.

UWAGA: Przed użyciem wstrząsnąć dobrze butelką. Preparat stosować tylko na
powierzchniach drewnianych. Nie stosować produktu na powierzchniach szklanych 
i matowych. Nie stosować preparatu do pielęgnacji podłóg i schodów (grozi upa-
dkiem). W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powie-
rzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób 
użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel
handlowy.



Room Care R4

Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,
odprowadzać 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. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C
i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości
2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna
ochrona skóry (zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno - ochronnego do rąk SoftCare Dermasoft).

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Room Care R4
ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.
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