
aktywna piana bakterio i grzybobójcza 
do gruntownego mycia i dezynfekcji powierzchni

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

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

®na temat preparatu BRUDPUR SEPTIC SPRAY  VC 242S 
należy skontaktować się z Działem Technologicznym
firmy VOIGT.

OPIS PRODUKTU:
®Preparat Firmy VOIGT BRUDPUR SEPTIC SPRAY  

VC 242S to gotowy do użycia środek bakterio
i grzybobójczy w postaci płynu do mycia
i dezynfekcji. Posiada doskonałe właściwości 
odtłuszczające. W sposób profesjonalny usuwa 
tłuste zbrudzenia ze sprzętów AGD, mebli, blatów 
kuchennych, jest także niezastąpionym 
odtłuszczaczem w każdym warsztacie. Przydatny 
do usuwania plam z odzieży. Produkt przeznaczony 
do stosowania w miejscach prywatnych, 
publicznych oraz w przemyśle, a także do 
powierzchni mających kontakt z żywnością.

SPOSÓB UŻYCIA:
MYCIE: spryskać preparatem ściereczkę (2-3 dozy). 
Przetrzeć powierzchnię ściereczką. Dopuszcza się 
aplikowanie środka bezpośrednio na powierzchnię 
w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego jego 
usunięcia. 
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI: pokryć 
preparatem dezynfekowane powierzchnie 
i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie 
spłukać wodą. Dezynfekowana powierzchnia musi 
być zwilżona produktem przez cały czas działania. 
Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy 
spłukać wodą o jakości wody pitnej.
Umyte powierzchnie mogą być użytkowane 
bezpośrednio po procesie mycia. Pomieszczenia,
w których dokonywano mycia powierzchni nie 
wymagają wentylacji. 

INFORMACJE BHP:
Informacja  uzupełniająca: EUH210: Karta 
charakterystyki dostępna na żądanie.
Produkt do użytku profesjonalnego. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek 
niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka.
Okres ważności: 24 m-ce. 
Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

PIERWSZA POMOC:
W przypadkach wątpliwych skontaktować się 
z lekarzem. W razie zatrucia drogą oddechową: zadbać 
o dostęp świeżego powietrza. W razie kontaktu ze skórą 
i uczulenia: w przypadku wystąpienia podrażnienia skórę 
zmyć dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: 
płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy 
otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek. W razie 
połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać 
wymiotów.

SKŁAD:
100 g preparatu zawiera następujące substancje 
czynne: 2-fenoksyetanol 3g, ponadto: 
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
<5% anionowe środki powierzchniowo czynne, 
kompozycje zapachowe.

Pozwolenie nr: 8467/21

OPAKOWANIA: Butelka 0,6 L

pH produktu:

VC 242S
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