Profesjonalne środki
utrzymania czystości

BRUDPUR

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych
powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu
od 0,5 do 5% (od 50 do 500 ml środka na 10 I wody).
Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem czyścić
środkiem rozcieńczonym w stężeniu od 5 do 50% (od 0,5
do 10 I środka na 10 I wody). Do prania stosować
rozcieńczenie od 0,1 do 1% (od 10 do 100 ml środka na
10 I wody).

VC 242
środek do gruntownego mycia
i usuwania tłustych zabrudzeń

ESD

OPIS PRODUKTU:
Preparat Firmy VOIGT BRUDPUR® VC 242 to
skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia
i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych
na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne
zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady
kuchenne.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT BRUDPUR® VC 242 jest
szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach
fabrycznych oraz w domu. Zalecany do mycia części
maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej
i moczenia mocno zabrudzonych firan.
Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów.

INFORMACJE BHP:
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. Postępowanie
z odpadami: zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY
Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI
CEI-IEC 61340-5-1:2009.
SKŁAD:
5-15 % fosforanów, <5 % niejonowych środków
powierzchniowo czynnych, <5 % anionowych środków
powierzchniowo czynnych,<5 % EDTA (kwas
etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole, kompozycje
zapachowe.
EKOLOGIA:
Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie
zawiera APEO i formaldehydu.
OPAKOWANIA:
Butelka 1 L, kanister 5 i 10 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych
szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)
na temat preparatu BRUDPUR ® VC 242 należy
s k o n t a k t o w a ć s i ę z D z i a ł e m Te c h n o l o g i c z n y m
firmy VOIGT.
Niebezpieczeństwo

