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aktywna piana do mycia urządzeń
i powierzchni w łazienkach i toaletach

VC 120R

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych 
szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) 

®na temat preparatu PIKASAT SPRAY  VC 120R należy 
skontaktować się z Działem Technologicznym
firmy VOIGT.

OPIS PRODUKTU:
®

Preparat Firmy VOIGT PIKASAT SPRAY  VC 120R 
to gotowy do użycia środek przeznaczony do 
usuwania kamienia wodnego, rdzy, osadów 
mydlanych oraz tłustych zabrudzeń. Zapobiega 
powstawaniu pleśni. Działa szybko i skutecznie.
Nie pozostawia smug i nie wymaga wycierania do 
sucha.Jest bezpieczny dla mytych powierzchni. 
Dzięki zastosowanej technologii Anti-Fingerprint 
myte powierzchnie są zabezpieczone przed 
niepożądanymi odciskami palców i dłoni. 
Technologia Anti-Stone zapobiega powstawaniu 
osadów, smug i rdzawych zacieków. Technologia 
Acti-Foam tworzy stabilną, gęstą pianę, która 
dociera do wszelkich trudno dostępnych miejsc, 
zmiękczając zaschnięty brud i usuwając uporczywe 
zanieczyszczenia. Clean&wipe oraz 
nanotechnologia opóźniają odkładanie 
się brudu i ułatwiają ponowne mycie.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
®Preparat Firmy VOIGT PIKASAT SPRAY  VC 120R 

jest zalecany do mycia kabin prysznicowych, 
armatury i ceramiki łazienkowej.

SPOSÓB UŻYCIA:
Spryskać preparatem ściereczkę (2-3 dozy). 
Przetrzeć powierzchnię ściereczką. Dopuszcza się 
aplikowanie środka bezpośrednio na powierzchnię 
w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego
jego usunięcia.

INFORMACJE BHP:
H319: Działa drażniąco na oczy. H315: Działa drażniąco 
na skórę. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P280: Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną 
/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+P352: 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą   
ilością wody. 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. P332+P313:
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: 
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania 
drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. Produkt 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% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
kompozycje zapachowe: LIMONENE, środki 
konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE.

EKOLOGIA:
Zawarte surowce są biodegradowalne. Środek nie 
zawiera APEO, kwasu solnego, aldehydów.

OPAKOWANIA:
Butelka 0,6 L

pH produktu:
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