
H580

Obszar zastosowania:

Preparat H580 jest stosowany między innymi do 

mycia:

- płytek ceramicznych

- płytek szkliwionych

- gresu polerowanego

- terazzo

- marmuru

- granitu polerowanego

- PCV

- linoleum

- powierzchni z tworzyw sztucznych

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii 

zaleca się stosować roztwór od 0,1% do 1%

(od 1 do 10 ml środka na 1L roztworu)

w zależności od twardości wody.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H580 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

1÷10 ml

1L

Mycie bieżące podłóg
- zapach mango-liczi P
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Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.

EKOLOGIA



H580

Produkt firmy VOIGT H580 to profesjonalny, 

skoncentrowany preparat myjąco-pielęgnujący do 

bieżącego utrzymania czystości wszelkich podłóg 

wodoodpornych. Nie pozostawia smug i zacieków. 

Posiada długotrwały, orzeźwiający zapach owoców 

mango i liczi. Nadaje się do mycia manualnego

i maszynowego. 

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. Produkt przeznaczony do użytku 

profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 

skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 

środka.

Informacje o bezpieczeństwie:

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280: 

Stosować rękawice ochronne/odzież 

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 

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. Substancje, które mają wpływ 

na klasyfikację: Izotridekanol etoksylowany

> 2,5 mol EO.

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.

Skład: <5% niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, kompozycje zapachowe: HEXYL 

CINNAMAL, CITRONELLOL, GERANIOL.

Opakowania: Kanister 5 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H580 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Mycie bieżące podłóg

- zapach mango-liczi

Niebezpieczeństwo
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