Profesjonalne środki
utrzymania czystości

VOBEST VC 244
środek do gruntownego mycia silnych
zabrudzeń przemysłowych
OPIS PRODUKTU:
VOBEST VC 244 to skoncentrowany,
wysokoalkaliczny środek z aktywnymi
rozpuszczalnikami brudu. Szczególnie zalecany
do warsztatów samochodowych, hal fabrycznych
i innych obiektów przemysłowych. Usuwa
zaschnięty brud, pozostałości po tłuszczach,
olejach, stare, wielowarstwowe powłoki brudu
i sadzę. Zalecany do stosowania w urządzeniach
ciśnieniowych; czyszczenia elewacji
kamiennych, przejść podziemnych, tuneli i stacji
metra. Środka nie należy stosować do
powierzchni drewnianych, laminatów i wykładzin
dywanowych.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT VOBEST VC 244 jest
stosowany między innymi do:
- gruntownego czyszczenia posadzek i podłóg
- mycia mocno zabrudzonych powierzchni
- usuwania zabrudzeń tłuszczowych i olejowych
- czyszczenia hal fabrycznych
SKŁAD:
Wodorotlenek potasu, 5-15% anionowych
środków powierzchniowo czynnych, <5%
niejonowych środków powierzchniowo czynnych,
<5% EDTA i jego soli, alkohole, amoniak i
substancje barwiące.
SFERA CZYSZCZENIA

METODA
MASZYNOWA

METODA
RĘCZNA

Mycie powierzchni

0,5%

1%

Gruntowne czyszczenie
powierzchni

1÷5%

Profesjonalne środki
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SPOSÓB UŻYCIA:
Sprawdzić trwałość kolorów czyszczonej
powierzchni. W zależności od stopnia zabrudzenia
powierzchni użyć roztworu od 1 do 5% (od 100 do
500 ml środka na 10 I wody). Przy mniejszych
zabrudzeniach, jak również przy stosowaniu
automatów myjących lub urządzeń pod ciśnieniem
wystarczy roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml
środka na 10 I wody). Po czyszczeniu dokładnie
spłukać wodą.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L
Kanister 10 L
EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie związki powierzchniowoczynne są biodegradowalne i zgodne
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004r. w sprawie detergentów. Środek
nie zawiera fosforanów.
PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

INFORMACJE BHP:
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W przypadku połknięcia:
wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze
skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć
całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem. P304+P340 W przypadku dostania się do dróg
oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze
i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
P321 - Zastosować określone leczenie (należy
się udać do lekarza i pokazać mu Kartę
Charakterystyki tego produktu). P405 Przechowywać pod zamknięciem. Powierzchnie
z aluminium każdorazowo sprawdzić ze względu
na ich odporność. Zalecenia dotyczące
bezpiecznego postępowania z odpadami:
mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane
ze śmieciami lub mocno rozcieńczone
wprowadzone do kanalizacji. Należy
przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących
ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać
wodą, potraktować jako odpad komunalny.
Produkt przeznaczony do użytku
profesjonalnego. Producent nie odpowiada za
szkody wynikłe na skutek stosowania środka
niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Okres gwarancji: 24 m-ce od daty produkcji.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Ilość roztworu
/ stężenie

0,5 %

1%

3%

5%

10 %

0,5 L

2,5 ml

5 ml

15 ml

25 ml

50 ml

5L

25 ml

50 ml

150 ml

250 ml

500 ml

10 L

50 ml

100 ml

300 ml

500 ml

1 000 ml

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych
informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu
VOBEST VC 244 należy skontaktować się
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
Niebezpieczeństwo

