
H501
Bieżące mycie
wszelkich
powierzchni

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

Anti-Odour
przeciwdziała przykrym 
zapachom.

Aktywny Tlen
posiada zdolność 
utleniania cząstek brudu 
skutecznie wspomagając 
proces mycia.

Anti-Stone
zapobiega powstawaniu 
osadów, smug i zacieków, 
ułatwia kolejny proces 
mycia.

Preparat H501 jest stosowany między innymi do: 

- drewnianych mebli

- oklein drewnopodobnych

- tworzyw sztucznych

- tapicerek skórzanych naturalnych

 i ekologicznych

- wszelkiego drewnianego wyposażenia

- drzwi, szaf, framug, ram, ram okiennych

- wyposażenia i mebli z tworzyw sztucznych

- wyposażenia pokoi hotelowych

- wyposażenia na salach restauracyjnych

 i w kawiarniach

- wszelkich powierzchni z połyskiem

- szkła, glazury, paneli

- parkietów drewnianych

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii 

zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 

2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu).

Obszar zastosowania:

Przetrzeć powierzchnię  ściereczką nie 

pozostawiającą włókien (z mikrofazy) zwilżoną 

roztworem preparatu H501. Spłukiwanie wodą 

oraz wycieranie do sucha jest zbyteczne.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H501 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

2,5÷50 ml1,5÷30 ml

600 ml 1L

Certyfikat ESD produkt nie zmienia 
właściwości antyelektrostatycznych 
mytych powierzchni.

Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.
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Bieżące mycie 
wszelkich
powierzchni

Produkt firmy VOIGT H501 to profesjonalny, 

skoncentrowany preparat do bieżącego mycia 

wszelkich powierzchni. Szybko odparowuje i nie 

wymaga polerowania. H501 to skoncentrowana 

wersja preparatu gotowego do użycia H500.

Zawartość aktywnego tlenu znacząco wzbogaca 

właściwości myjące. H501 zabezpiecza przed 

niepożądanymi odciskami palców i dłoni. Skutecznie 

opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych

i ułatwia kolejny proces mycia. Dodatkowo 

zapobiega powstawaniu smug oraz zacieków. 

H501 nie zmienia właściwości antyelektrosta-

tycznych mytych powierzchni. Absorbuje

i neutralizuje przykre zapachy. Idealnie nadaje się 

do mycia mebli. Skutecznie czyści drewno, usuwa 

kurz, brud, ślady dłoni oraz plamy po rozlanych 

płynach. Dzięki nowoczesnej formule spray & wipe, 

przywraca naturalne piękno oraz świeżość 

matowym i błyszczącym powierzchniom 

drewnianym i drewnopodobnym. Nadaje 

powierzchniom delikatny połysk. W stężeniach 

roztworu od 0,25% do 1% świetnie nadaje się do 

bieżącego i pielęgnacyjnego mycia parkietów 

drewnianych i paneli. Wspólnie z preparatami H500, 

H540 oraz H538 zapewnia spójna nutę zapachową 

o aromacie świeżego prania.

Produkt dedykowany dla branży HoReCa oraz 

FoodBusiness. Stworzony do stosowania

w hotelach, sanatoriach, uzdrowiskach, obiektach 

wellness & SPA, domach pomocy społecznej, 

salach konsumpcyjnych i restauracyjnych, 

kawiarniach, sieciach gastronomicznych, 

Zaprojektowany do intensywnego stosowania, nie 

odkłada się i wydłuża żywotność mebli

i wyposażenia.

Informacje o bezpieczeństwie:

H319: Działa drażniąco na oczy. H317: Może 

powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać 

wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / 

rozpylonej cieczy. P264: Dokładnie umyć ręce po 

użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież 

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE 

SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 

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. P501: 

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie 

z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów 

niebezpiecznych lub pojemników i odpadów

w pojemnikach. Substancje, które mają wpływ na 

klasyfikację: Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Opakowania: Kanister 5 L

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.

Produkt przeznaczony do użytku 

profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 

skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 

środka.

Skład: <5 % fosfonianów, <5 % anionowych 

środków powierzchniowo czynnych, <5 % 

niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 

<5 % związków wybielających na bazie tlenu,

<5 % polikarboksylanów, kompozycje zapachowe: 

AMYL CINNAMAL, CITRONELLOL, LIMONENE, 

środki konserwujące: METHYLCHLOROISO-

THIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H501 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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