
H520
Mycie powierzchi
szklanych
Nanotechnologia

Nanotechnologia działa antystatycznie 
oraz jednocześnie opóźnia odkładanie 
się brudu i ułatwia ponowne mycie 
powierzchni.

Obszar zastosowania:

Sposób użycia:

Preparat H520 jest stosowany między innymi do 

mycia i pielęgnacji: 

- szyb

- luster

- przeszkleń

- powierzchni szklanych - kafelek

- glazury 

- stali szlachetnej 

Spryskać preparatem ściereczkę

(nie więcej niż 2-3 dozy).

Przetrzeć powierzchnię ściereczką nie 

pozostawiającą włókien.

Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H520 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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pH produktu:

EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.



H520

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, kuchniach, zakładach 

przemysłu spożywczego.

Produkt firmy VOIGT H520 to profesjonalny, 

gotowy do użycia preparat do mycia powierzchni 

szklanych i z połyskiem. Szybko odparowuje i nie 

wymaga polerowania. Posiada właściwości 

antystatyczne.

H520 to nowoczesny środek do mycia szyb, luster

i powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa 

zabrudzenia pozostawiając krystaliczny blask 

mytych powierzchni bez smug. Zastosowana 

nanotechnologia działa antystatycznie oraz 

jednocześnie opóźnia odkładanie się brudu 

i ułatwia ponowne mycie powierzchni. Doskonale 

nadaje się również do bieżącego mycia stali 

szlachetnej, eliminuje smugi i zabezpiecza przed 

ponownym osadzaniem się brudu.

Zaprojektowany do intensywnego stosowania, nie 

odkłada się i wydłuża żywotność mytych 

powierzchni.

Informacje o bezpieczeństwie:

Produkty chemii gospodarczej chronić przed 

dziećmi. Powierzchnie mające kontakt

z żywnością po umyciu obficie spłukać wodą. 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie 

(EUH210).

Produkt przeznaczony do użytku 

profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 

skutek niezgodnego z przeznaczeniem 

stosowania środka.

Opakowania:

Butelka 0,6 l ze spryskiwaczem

Skład: 

<5 % niejonowych związków powierzchniowo 

czynnych, kompozycje zapachowe.

Okres ważności: 

24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H520 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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