
H642

Obszar zastosowania:

Sposób użycia:

Preparat H642 jest stosowany między innymi do:

- bieżącego mycia posadzek i podłóg

- usuwania tłustego brudu ze wszelkich 

 powierzchni

- mycia ciągów produkcyjnych

- mycia maszyn, sprzętu i wyposażenia 

 w zakładach spożywczych 

- do doczyszczania blach i koszy piekarniczych

- mycia stali szlachetnej i tworzyw sztucznych

- bieżącego mycia betonu, kamienia naturalnego,

 elewacji i ścian

- usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych

- mycia pomieszczeń i powierzchni w zakładach 

 przetwórstwa mięsnego, piekarniczego, 

 spożywczego

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 

powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 

0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l roztworu). 

Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem 

od 5 do 50% (0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do 

mycia maszynowego stosować stężenie do 3% 

(do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające 

kontakt z żywnością po umyciu obficie spłukać  

wodą  zdatną  do  picia.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H642 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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Zastosowane związki powierzchniowo 
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.

EKOLOGIA

Usuwanie
tłustego brudu

2,5÷50 ml2÷30 ml

600 ml 1L



H642

Produkt firmy VOIGT H642 to profesjonalny, 

skoncentrowany preparat.

Do zastosowań profesjonalnych.

Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu 

zabrudzeń pochodzenia tłuszczowego.

Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, 

przemyśle spożywczym oraz w obszarach 

uzdrowiskowych, DPS, SPA i około basenowych. 

W zależności od roztworu zalecany do bieżącego

i gruntownego mycia.

Bezpieczny dla mytych powierzchni. 
Produkt przeznaczony do użytku 
profesjonalnego.
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 
skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania 
środka.

Skład: 

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. 
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. Substancje, 
które mają wpływ na klasyfikację: Metakrzemian 
sodowy pięciowodny; Izotridekanol etoksylowany 
>2,5 mol EO; Ester fosforanowy 
polialkoksylowanego alkoholu tłuszczowego; 
Wodorotlenek sodu.

5-15 % fosforanów, <5 % niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5 % anionowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5 % EDTA 
(kwas etylenodiaminotetraoctowy).

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

Opakowania: Kanister 5, 10 i 20 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu H642 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Niebezpieczeństwo
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Usuwanie
tłustego brudu
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