
VC620

Obszar zastosowania:

Preparat VC620 jest zalecany do dezynfekcji 

obszarów i powierzchni takich jak: 

- strefy około basenowe, jacuzzi, spa, sauny 

- gabinety odnowy biologicznej, solaria 

- sprzęt sportowy i rehabilitacyjny

- pomieszczenia fitness i szatnie

- pomieszczenia sanitarne, podłogi, kabiny 

 prysznicowe, wanny, armatura, klamki, uchwyty, 

 wieszaki 

- łóżka do masaży i solaryjne, płyty akrylowe 

- powierzchnie mające kontakt z żywnością 

- ciągi produkcyjne

- ściany i posadzki w zakładach spożywczych

- maszyny cukiernicze i lodziarskie

- wyposażenie zakładów spożywczych

- wyposażenie Domów Pomocy Społecznej 

Sposób użycia:

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed 

użyciem. Zaleca się stosować wodę
O

o temperaturze około 20÷30 C. Powierzchnie

i urządzenia mające kontakt z żywnością należy 

spłukać wodą zdatną do picia. Zdezynfekowane 

powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio  

po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których 

dokonywano dezynfekcji powierzchni nie 

wymagają wentylacji. W przypadku czasu 

ekspozycji 120 minut - powierzchnia musi być 

stale wilgotna.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu VC620 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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Mycie i dezynfekcja 
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EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.

GASTRO-SEPT



Produkt firmy VOIGT VC620 to płynny preparat 
dezynfekująco-myjący na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, 
grzybobójczym i wirusobójczym. Wykazuje aktywne 
działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie 
posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane 
powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy
powierzchni lakierowanych.

Informacje o bezpieczeństwie:
H314: Powoduje poważne oparzenia  skóry oraz 
uszkodzenia oczu. H335: Może powodować podrażnienie 
dróg oddechowych. P280: Stosować rękawice ochronne/ 
odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać  
usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353:
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): 
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
P304+P340: W przypadku dostania się do dróg 
oddechowych: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej 
swobodne oddychanie. P321: Zastosować określone 
leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę 
Charakterystyki tego produktu). 

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE NR: 3899/09.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

W razie zatrucia lub uczulenia nie wywoływać 
wymiotów, nie podawać niczego do picia, niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.

Skutki uboczne: brak innych zagrożeń niż wynikające
z klasyfikacji.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania
z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być 
zdeponowane ze śmieciami lub mocno rozcieńczone 
wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać 
lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Opakowania 
wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. 
Opakowanie może zostać poddane recyklingowi.

Data ważności: 24 m-ce od daty produkcji. Data i numer 
serii produkcji na opakowaniu.

PIERWSZA POMOC: Wskazówki ogólne: gdy 
poszkodowany jest nieprzytomny:  nie wywoływać 
wymiotów, nie podawać niczego do picia. W razie 
wdychania: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W 
przypadku nieustających objawów skonsultować się z 
lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć 
zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast 
dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać 
przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych 
powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować 
się z lekarzem. W razie potknięcia: popić dużą ilością 
wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast 
skontaktować się z lekarzem.

Skład: 
100g preparatu zawiera substancje czynne: 7g 
chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC). Ponadto: 
<5% niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych, <5% EDTA, 2-aminoetanol oraz substancje 
pomocnicze.

Opakowania:
Kanister 5 l 
Kanister 10 l

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu VC620 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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Niebezpieczeństwo

VC620
GASTRO-SEPT
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