
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C282 GLASS 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.

GLASS ECO

C282
ekologiczny skoncentrowany
środek do mycia szyb i luster

Zastosowanie:

Preparat firmy VOIGT C282 GLASS ECO to 

skuteczny, ekologiczny  środek do wszystkich 

rodzajów powierzchni szklanych i luster. Bardzo 

dobrze sprawdza się pomieszczeniach jak i na 

zewnątrz. 

Preparat firmy VOIGT C282 GLASS 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.

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

Lepsze dla środowiska ...

... lepsze dla Ciebie

EU Ecolabel: PL/020/010

EU Ecolabel: 
PL/020/010

pH koncentratu:

pH roztworu:
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GLASS ECO

C282
ekologiczny skoncentrowany
środek do mycia szyb i luster

Preparat firmy VOIGT C282 GLASS ECO to 

skuteczny, ekologiczny środek do wszystkich 

rodzajów powierzchni szklanych i luster. Doskonale 

usuwa tłuste plamy, zabrudzania i naloty z nikotyny. 

Szybko odparowuje z powierzchni, nie pozostawiając 

smug i zacieków. Bardzo dobrze sprawdza się 

pomieszczeniach jak i na zewnątrz. 

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:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 

d z i e c i .  N i e  m i e s z a ć  r ó ż n y c h  ś r o d k ó w 

czyszczących. EUH210: Karta charakterystyki 

dostępna na żądanie. Wszystkie elementy 

opakowania nadają się do recyklingu. Puste 

opakowanie należy wyrzucić do pojemnika na 

tworzywa sztuczne. 

Okres ważności: 

24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. Data i numer serii produkcji na 

opakowaniu.

Skład: 

<5% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, kompozycje zapachowe.

Uwaga

EU Ecolabel: 
PL/020/010
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