
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C184 SANIT ECO należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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EKOLOGIA
Zawarte substancje są 
biodegradowalne. 
Środek nie zawiera APEO, fosforanów
i formaldehydu.

SANIT ECO

C184
ekologiczny skoncentrowany
środek do mycia pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych

Zastosowanie:

Preparat firmy VOIGT C184 SANIT ECO to 

ekologiczny, skoncentrowany preparat o przy-

jemnym zapachu. Zalecany do mycia sanitariatów, 

armatury, gresu, płytek ceramicznych i stali 

nierdzewnej. 

Preparat firmy VOIGT C184 SANIT ECO to 

produkt do profesjonalnego zastosowania.

Sposób użycia:

Zalecane stężenie roztworu do mycia bieżącego: 

1% (100 ml środka na 10 l wody), w przypadku 

trudniejszych zabrudzeń stosować stężenie 2% 

(200 ml środka na 10 l wody). Produkt wykazuje 

skuteczne działanie gdy temperatura roztworu 

równa jest temperaturze pokojowej. Do dozowania 

produktu zaleca się stosować systemy dozowania 

lub posłużyć się dostępną podziałką na opakowaniu. 

Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza

 do minimum wpływ na środowisko.

EU Ecolabel: 
PL/020/010

pH koncentratu:

pH roztworu:

0 2 4 5 6 7 8 12 141 9 1110 133

Ograniczony wpływ na środowisko wodne
Ograniczona ilość substancji niebezpiecznych
Sprawdzona skuteczność czyszczenia

Lepsze dla środowiska ...

... lepsze dla Ciebie

EU Ecolabel: PL/020/010
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SANIT ECO

C184
ekologiczny skoncentrowany
środek do mycia pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych

Preparat firmy VOIGT C184 SANIT ECO to 

ekologiczny, skoncentrowany preparat o przyjemnym 

zapachu. Zalecany do mycia sanitariatów, armatury, 

gresu, płytek ceramicznych i stali nierdzewnej. 

Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, 

resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki 

pozostawiając przyjemny zapach w mytych 

pomieszczeniach.

Produkt przeznaczony do użytku profesjo-

nalnego. Producent nie odpowiada za szkody 

wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem 

stosowania środka.

Opakowania:

Butelka 1 L

Kanister 5 L

Informacje o bezpieczeństwie:

H319 - Działa drażniąco na oczy. P264: Dokładnie 

umyć ręce po użyciu. P280: Stosować rękawice 

ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę 

twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą 

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 

jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P337+P313: W przypadku utrzymywania się 

działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wszystkie 

elementy opakowania nadają się do recyklingu. 

Z pustym opakowaniem postępować zgodnie

z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów 

niebezpiecznych.

Okres ważności: 

24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. Data i numer serii produkcji na 

opakowaniu.

Skład: 

<5% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych,  kwas cyt rynowy,  kompozycje 

zapachowe.

EU Ecolabel: 
PL/020/010

Uwaga
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