
H610

Obszar zastosowania:

Preparat H610 to mydło w płynie, przeznaczone 

do profesjonalnego stosowania w obszarach, 

gdzie niezbędne jest zachowanie 

podwyższonych standardów higienicznych, 

zgodnych z systemem HACCP.

Sposób użycia:

Bieżące mycie rąk: energicznie pocierać wszystkie 

powierzchnie namydlonych rąk przez co najmniej 

10 sekund.

Dokładne mycie rąk: na zwilżone wodą dłonie 

nanieść niewielką dawkę mydła (3-5 ml). 

Dokładnie rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund, 

energicznie pocierając powierzchnie rąk.

Po umyciu ręce starannie spłukać wodą i osuszyć 

papierowym ręcznikiem lub suszarką 

mechaniczną.

Postępować zgodnie z instrukcją i zasadami mycia 

higienicznego.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H610 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Mydło w płynie,

bezzapachowe

Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.
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H610

Skutecznie eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, 

czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku 

przygotowywania posiłków.

Nie wysusza skóry.

Produkt firmy VOIGT H610 to bezzapachowe mydło 

w płynie o właściwościach pielęgnacyjnych, 

przeznaczone do przemysłu spożywczego

i branży HoReCa.

Przeznaczone do stosowania w obszarach gdzie 

niezbędne jest zachowanie standardów zgodnych

z systemem HACCP.

Produkt przeznaczony do użytku 

profesjonalnego.

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 

skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 

środka.

Informacje o bezpieczeństwie:

H319: Działa drażniąco na oczy. 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 P337+P313: W przypadku  

utrzymywania się działania drażniącego na oczy: 

Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu.

BENZALKONIUM CHLORIDE.

Skład: 5-15% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, środki konserwujące:

Opakowania:

Kanister 5 l

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H610 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Mydło w płynie,

bezzapachowe
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