SANITARIATY

C101
SANIT FOAM

mycie bieżące
powierzchni sanitarnych
aktywna piana

pH produktu:

Zastosowanie:
Preparat firmy VOIGT C101 SANIT FOAM to
gotowy do użycia produkt do profesjonalnego usuwania osadów mineralnych, mydlanych oraz tłustych zabrudzeń z powierzchni w strefie sanitarnej.
Jest bezpieczny dla mytych powierzchni.
Sposób użycia:
Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3
dozy). Przetrzeć powierzchnię ściereczką.

Anti-Odour
przeciwdziała przykrym
zapachom.
Anti-Fingerprint
zabezpiecza myte
powierzchnie przed
niepożądanymi odciskami
palców i dłoni.
Anti-Stone
zapobiega powstawaniu
osadów, smug i zacieków,
ułatwia kolejny proces
mycia.

Acti-Foam aktywna
piana dociera we
wszystkie trudno
dostępne miejsca,
zmiękcza zaschnięty
brud i usuwa uporczywe
zanieczyszczenia.
Nanotechnologia
opóźnia odkładanie się
brudu i ułatwia ponowne
mycie powierzchni.

EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.
W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C101 SANIT FOAM należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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Preparat firmy VOIGT C101 SANIT FOAM
to gotowy do użycia produkt do profesjonalnego
usuwania osadów mineralnych, mydlanych oraz
tłustych zabrudzeń z powierzchni w strefie sanitarnej.
§ jest bezpieczny dla mytych powierzchni.
§ dzięki zastosowanej technologii Anti-Fingerprint
myte powierzchnie są zabezpieczone przed
niepożądanymi odciskami palców i dłoni.
§ technologia Anti-Stone zapobiega powstawaniu
osadów, smug i rdzawych zacieków.
§ technologia Acti-Foam tworzy stabilną, gęstą
pianę, która dociera do wszelkich trudno
dostępnych miejsc, zmiękczając zaschnięty brud
i usuwając uporczywe zanieczyszczenia.
§ nanotechnologia opóźnia odkładanie się brudu
i ułatwia ponowne mycie.
§ technologia Anti-Odour absorbuje i neutralizuje
przykre zapachy.

Informacje o bezpieczeństwie:
H319: Działa drażniąco na oczy. H315: Działa
drażniąco na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po
użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU
Z E S K Ó R Ą : U m y ć d u ż ą i l o ś c i ą w o d y.
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.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza. P337+P313: W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. 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:
<5% niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, kwasy organiczne, kompozycje
zapachowe, środki konserwujące:
BENZISOTHIAZOLINONE.
Opakowania:
Butelka 0,6 l

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C101 SANIT FOAM należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

