
Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu  oraz  w ce lu  uzyskan ia  dodatkowych 
szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)

®na temat preparatu NANO ORANGE  VC 241 należy
skontak tować s ię  z  Dz ia łem Techno log icznym
firmy VOIGT.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
®

Preparat Firmy VOIGT NANO ORANGE  VC 241 
jest szczególnie zalecany do mycia: marmuru, 
płytek szkliwionych, ceramiki, PCV i innych 
powierzchni 
z tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zarówno przy myciu ręcznym, jak i automatami 
czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 
do 1,5 % (od 50 do 150 ml środka na 10 l wody). W 
przypadku silnych zabrudzeń stosować większe 
stężenie roztworu. Umyta powierzchnia nie wymaga 
spłukiwania, wycierania do sucha ani polerowania.

INFORMACJE BHP:
H319: Działa drażniąco na oczy. 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. 
P337+P313: W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ 
zgłosić się pod opiekę lekarza. Informacja 
uzupełniająca: EUH208: Zawiera 5-fenylo-3-
metylopent-2-enonitryl, Linalol. Może powodować 
wystąpienie reakcji alergicznej.
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.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

SKŁAD:
<5 % niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, kompozycje zapachowe: LINALOOL.

EKOLOGIA:
Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek 
nie zawiera APEO, konserwantów i formaldehydu.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L, kanister 5 i 10 L

nowoczesny zapachowy środek 
do mycia i pielęgnacji podłóg

VC 241

OPIS PRODUKTU:
®Preparat Firmy VOIGT NANO ORANGE  VC 241

to skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia 
powierzchni odpornych na działanie wody. Posiada 
orzeźwiający, pomarańczowy zapach. Dzięki 
zawartości alkoholu preparat szybko odparowuje, 
nadając mytym powierzchniom delikatny połysk, nie 
pozostawiając żadnych smug i zacieków. 
Zastosowana nowoczesna nanotechnologia chroni 
czyszczone powierzchnie przed ponownym osadza-
niem się brudu i ułatwia kolejny proces mycia.
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