
H653

Obszar zastosowania:

Preparat H653 jest stosowany między innymi do:

- kuchnie

-hotele

-przemysł spożywczy

-w obszarach uzdrowiskowych, DPS i SPA

Sposób użycia:

Mycie: spryskać preparatem ściereczkę 

(2-3 dozy). Przetrzeć powierzchnię ściereczką. 

Dopuszcza się aplikowanie środka bezpośrednio 

na powierzchnię w celu zmiękczenia zabrudzenia 

i łatwiejszego jego usunięcia.

Dezynfekcja powierzchni: pokryć preparatem 

dezynfekowane powierzchnie i pozostawić na 

odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą. Przez 

cały czas kontaktu powierzchnie powinny być 

zwilżone preparatem. Powierzchnie mające 

kontakt z żywnością należy spłukać wodą 

o jakości wody pitnej. Umyte powierzchnie mogą 

być użytkowane bezpośrednio po procesie mycia. 

Pomieszczenia, w których dokonywano mycia 

powierzchni nie wymagają wentylacji.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H653 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.

Dezynfekcyjny preparat 
do usuwania 
tłustych zabrudzeń

pH produktu:



H653

Produkt firmy VOIGT H653 to profesjonalny, gotowy 

do użycia środek bakterio i grzybobójczy w postaci 

płynu do odtłuszczania, mycia i dezynfekcji 

wszelkich wodoodpornych powierzchni. 

Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach 

takich jak kuchnie, hotele, przemysł spożywczy oraz 

w obszarach uzdrowiskowych, DPS i SPA. 

Zalecany również do powierzchni mających kontakt 

z żywnością i środkami żywienia zwierząt. 

Nadaje się do zasadowego mycia toalet, saun 

i stref okołobasenowych. 

Bezpieczny dla mytych powierzchni.

Informacje o bezpieczeństwie:
Informacja uzupełniająca: EUH210: 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

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 nr serii na opakowaniu.

Pierwsza pomoc: W przypadkach wątpliwych 
skontaktować się z lekarzem. W razie zatrucia 
drogą oddechową: zadbać o dostęp świeżego 
powietrza. W razie kontaktu ze skórą i uczulenia: 
w przypadku wystąpienia podrażnienia skórę zmyć 
dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: 
płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy 
otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek. 
W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie 
wywoływać wymiotów.

Skład: 
100 g preparatu zawiera następujące substancje 
czynne: 2-fenoksyetanol 3g, ponadto: 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne 
kompozycje zapachowe.

Opakowania: Kanister 0,6 L

PRODUKT POSIADA POZWOLENIE NR: 8481/21.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H653 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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Dezynfekcyjny 
preparat
do usuwania 
tłustych
zabrudzeń
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