
Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

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

®n a  t e m a t  p r e p a r a t u  T E P I - P  V C  2 6 2  n a l e ż y
skontak tować s ię  z  Dz ia łem Techno log icznym
firmy VOIGT.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed zastosowaniem preparatu, w mało 
widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość 
kolorów i oddziaływanie środka na materiał, 
z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. 
Do czyszczenia ręcznego zastosować roztwór
od 6 do 10% (od 600 do 1000 ml koncentratu na
10 l wody). Do czyszczenia mechanicznego 
zastosować roztwór do 5% (500 ml koncentratu na 
10 l wody).

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. 
Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: 
Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6](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 % anionowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5 % niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe: 
LINALOOL, środki konserwujące: 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / 
METHYLISOTHIAZOLINONE.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L, kanister 10 L

Uwaga

środek do czyszczenia dywanów i wykładzin
metodą pianową

VC 262

OPIS PRODUKTU:
®Preparat Firmy VOIGT TEPI-P  VC 262 to 

skoncentrowany środek do czyszczenia wykładzin 
dywanowych i dywanów metodą szamponowania oraz 
aktywnej, suchej piany, która zapobiega przemoczeniu 
mytych powierzchni. Nie zawiera optycznych wybielaczy. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych związków 
powierzchniowo czynnych i polimerów następuje 
kapsułkowanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia są łatwo 
usuwalne. Proces ten opóźnia powstawanie ponownych 
zabrudzeń. Preparat może być stosowany zarówno do 
prania ręcznego, jak i za pomocą maszyn czyszczących.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
®Preparat Firmy VOIGT TEPI-P  VC 262 Nadaje się do 

czyszczenia materiałów zarówno naturalnych jak 
i syntetycznych.

TEPI-P
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