
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 PERFECT FLOOR  VC 248 
należy skontaktować się z Działem Technologicznym
firmy VOIGT.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zarówno w myciu ręcznym, jak i automatami 
czyszczącymi zaleca się rozcieńczyć koncentrat
w stężeniu od 0,5 do 1% (50÷100 ml środka na 10 I 
wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować 
większe stężenie roztworu. Umyta powierzchnia nie 
wymaga spłukiwania ani wycierania do sucha.

INFORMACJE BHP:
H319: Działa drażniąco na oczy. H317: Może 
powodować reakcję alergiczną skóry. P261: Unikać 
wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
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. P501: 
Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie 
z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów 
niebezpiecznych lub pojemników i odpadów 
w pojemnikach. Informacja uzupełniająca: Zawiera 
3,7-dimetyloctan-3-ol. Substancje, które mają wpływ 
na klasyfikację: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1).
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, środki konserwujące: 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

Teflon™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
firmy The Chemours Company FC, LLC., 
wykorzystywanym przez PPUH VOIGT Sp. z o.o. 
na podstawie licencji.

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

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L, kanister 10 L

środek do mycia i pielęgnacji podłóg
z dodatkiem Teflon™ surface protector

VC 248

OPIS PRODUKTU:
®Preparat Firmy VOIGT NANO PERFECT FLOOR

VC 248 to nowoczesny, antystatyczny środek do 
mycia wszelkich podłóg odpornych na działanie wody. 
Zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych 
preparatem HD FLOOR PROTECT VC 370. Dzięki 
zastosowaniu Teflon™ surface protector oraz 
nanotechnologii czyszczone powierzchnie są 
chronione przed ponownym osadzaniem się brudu
i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości, doskonale 
zwilża powierzchnię nawet przy niskich stężeniach 
roboczych. Skutkuje to równomiernym pokryciem 
powierzchni środkiem bez żadnych smug i zacieków. 
Dzięki zawartym polimerom pozostawia połysk. 
Preparat nie odkłada się na mytych powierzchniach.
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