PREPARATY KWASOWE

H544
Usuwanie zabrudzeń
i osadów mineralnych

Obszar zastosowania:
Preparat H544 jest stosowany między innymi do
mycia:
- posadzek kwasoodpornych
- niecek basenowych
- posadzek okołobasenowych i stref SPA
- powierzchni poremontowych i pobudowlanych
- stali szlachetnej
- urządzeń sanitarnych
- kabin prysznicowych, wanien
Sposób użycia:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych
powierzchni zaleca się przygotować roztwór
o stężeniu od 0,25% do 30% (25-3000 ml środka
na 10 l roztworu). Do mycia bieżącego zaleca się
roztwór o stężeniu 1% (100 ml środka na 10 l
roztworu). Do mycia gruntownego zaleca się
roztwór o stężeniu 5% (500 ml środka na 10 l
roztworu). Do okresowego doczyszczania zaleca
się roztwór o stężeniu 10% (1000 ml środka na10 l
roztworu). Do usuwania szczególnie silnych
i wielowarstwowych zabrudzeń zaleca się roztwór
o stężeniu 30% (3000 ml środka na 10 l roztworu).
Do doczyszczania silnych zabrudzeń stosować
środek wyłącznie aplikowany na gąbkę lub
ściereczkę.
6÷30 ml

600 ml

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

Certyfikat antypoślizgowości oznacza, że
wskazany produkt posiada certyfikat zgodny
z wymogami norm EN 13036-4 oraz DIN 18032/2.
* W trakcie certyfikacji

2,5÷50 ml

1L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H544 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

PREPARATY KWASOWE

H544
Usuwanie zabrudzeń
i osadów mineralnych

Produkt firmy VOIGT H544 to profesjonalny,
skoncentrowany preparat do gruntownego mycia
powierzchni kwasoodpornych. Usuwa osady
mineralne, cementowe, resztki mydła oraz rdzę
i kamień wodny. Nie należy stosować produktu do
powierzchni emaliowanych i gumowych.
Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów
wapniowych i ułatwia kolejny proces mycia.
Dodatkowo zapobiega powstawaniu smug oraz
zacieków.
Zalecany do procesów specjalistycznych (takich jak
mycie powierzchni okołobasenowych czy
doczyszczanie pobudowlane) jak i bieżącego
i gruntownego mycia (doczyszczanie, mycie
gruntowne). Zalecany do doczyszczania
i odkamieniania posadzek odpornych na działanie
kwasów oraz usuwania silnych zabrudzeń
pochodzenia mineralnego. Posiada certyfikat
Antypoślizgowość*. Nadaje się do usuwania
osadów mineralnych z innych powierzchni
kwasoodpornych.
Do zastosowania jako produkt do mycia łazienek,
sanitariatów i podstawowy produkt dla służb pięter
i sprzątających w hotelach i obiektach noclegowych.
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. Nadaje się
do profesjonalnego utrzymania czystości
w zakładach przemysłu spożywczego.

Informacje o bezpieczeństwie:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu. P264: Dokładnie umyć ręce po
użyciu. 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 zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody [lub prysznicem]. P304+P340:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
mu warunki do swobodnego oddychania.
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. P310:
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem. Informacja uzupełniająca:
EUH208: Zawiera But-2-yno-1,4-diol. Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Substancje, które mają wpływ na klasyfikację:
Kwas fosforowy(V); Kwas amidosiarkowy(VI);
Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO.
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.
Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, kwas amidosiarkowy, kwas fosforowy,
kompozycje zapachowe, środki konserwujące:
BENZALKONIUM CHLORIDE.
Opakowania:
Kanister 5 l

* W trakcie certyfikacji
Niebezpieczeństwo

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H544 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

