
OPIS PRODUKTU:
TEPI-EX VC 260 to skoncentrowany środek do 
gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną 
wykładzin dywanowych (naturalnych i 
syntetycznych) oraz dywanów. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych związków 
powierzchniowo czynnych i polimerów następuje 
kapsułkowanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia 
są łatwo usuwalne. Proces ten opóźnia 
powstawanie ponownych zanieczyszczeń. 
Preparat nie zawiera optycznych rozjaśniaczy 
ani wybielaczy. Impregnuje czyszczone 
powierzchnie. Likwiduje nieprzyjemne zapachy, 
pozostawiając w pomieszczeniu przyjemną 
świeżość. 

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

TEPI-EX VC 260
środek do czyszczenia dywanów 
i wykładzin metodą ekstrakcyjną

SPOSÓB UŻYCIA:
Przeznaczone do czyszczenia powierzchnie 
dokładnie odkurzyć. W mało widocznym miejscu 
sprawdzić je na trwałość koloru i oddziaływanie 
środka na materiał, z którego są wykonane. 
W zależności od stopnia zabrudzenia 
czyszczonych powierzchni zaleca się stosować 
roztwór od 2,5 do 5% (od 250 do 500 ml środka 
na 10 l wody). Przygotowany roztwór 
rozprowadzić za pomocą rozpylacza na 
powierzchni, a następnie dokładnie czyścić za 
pomocą maszyny natryskowo-ssącej. Przy 
bardzo silnych zabrudzeniach czynność należy 
powtórzyć. W przypadku intensywnego 
tworzenia się piany w zbiorniku maszyny 
z zanieczyszczeniami zastosować odpieniacz 
marki VOIGT: TEPI-O VC 261. Po zakończeniu 
procesu czyszczenia wykładzinę lub dywan 

pozostawić do wyschnięcia. W tym czasie nie 
należy po nich chodzić.



OPAKOWANIA:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-
czynne są biodegradowalne i zgodne 
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
31 marca 2004r. w sprawie detergentów. 
Zawarte substancje są biodegradowalne. 
Środek nie zawiera APEO. 

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
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TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

2,5 ml

0,5 %

25 ml

50 ml

5 ml

1 %

50 ml

100 ml

10 ml

2 %

100 ml

200 ml

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1 000 ml

INFORMACJE BHP: 
Produkty chemii gospodarczej chronić przed 
dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na 
żądanie (EUH210). Produkt przeznaczony do 
użytku profesjonalnego. Producent nie 
odpowiada za szkody wynikłe na skutek 
stosowania środka niezgodnie z jego 
przeznaczeniem. Okres ważności: 24 m-ce od 
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu 
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych 

informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu 
TEPI-EX VC 260 należy skontaktować się 
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

SKŁAD:
<5% anionowych związków powierzchniowo 
czynnych, substancje wspomagające, 
kompozycje zapachowe LINALOOL.
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