
Zastosowanie:

Preparat firmy VOIGT C206 INOX PROTECT

to gotowy do użycia środek w formule spray and 

wipe. Przeznaczony do pielęgnacji powierzchni

ze stali szlachetnej.

Preparat firmy VOIGT C206 INOX PROTECT

to produkt do profesjonalnego zastosowania.

Sposób użycia:

Produktem C405 usunąć pozostałości po obecnie 

stosowanym środku. Preparatem C206 spryskać 

czystą ściereczkę, a następnie polerować 

czyszczoną powierzchnię. Zbyt obfita aplikacja 

powoduje powstanie smug i mazów na czyszczonej 

powierzchni.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C206 INOX PROTECT należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO.

INOX PROTECT

C206
nabłyszczanie powierzchni
ze stali szlachetnej

Anti-Fingerprint zabezpiecza myte powierzchnie 
przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni.

pH produktu:



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C206 INOX PROTECT należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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INOX PROTECT

C206
nabłyszczanie powierzchni
ze stali szlachetnej

Preparat firmy VOIGT C206 INOX PROTECT

to wysoce skuteczny preparat do powierzchni ze stali 

szlachetnej takich jak: windy, kontuary, poręcze, itp.

§ nabłyszcza i opóźnia proces  ponownego 

osadzania  się  brudu

§ dzięki zastosowanej technologii Anti-Fingerprint 

myte powierzchnie są zabezpieczone przed 

niepożądanymi odciskami palców i dłoni

Informacje o bezpieczeństwie:

Produkty chemii gospodarczej chronić przed 

dz iećmi .  Pow ie rzchn ie  ma jące  kon tak t 

z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą. Karta 

charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210).

Produkt przeznaczony do użytku profesjo-

nalnego. Producent nie odpowiada za szkody 

wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem 

stosowania środka.

Okres ważności: 

24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. Data i numer serii produkcji na 

opakowaniu.

Skład: 

15-30% fosforanów.

Opakowania:

Butelka 0,6 L
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