Profesjonalne środki
utrzymania czystości

PIKASOFT-ŻEL VC 121
dezynfekcyjny środek do mycia
urządzeń sanitarnych
OPIS PRODUKTU:
PIKASOFT-ŻEL VC 121 to produkt
o właściwościach dezynfekcyjnych
o bakteriobójczym i grzybobójczym spektrum
działania przeznaczony do mycia powierzchni,
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany
do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich
jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt
przeznaczony do stosowania w miejscach
prywatnych, publicznych poza obszarem
medycznym i w przemyśle. Zalecany również do
powierzchni mających kontakt z żywnością.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT PIKASOFT-ŻEL VC 121
jest stosowany między innymi do mycia i
dezynfekcji:
- pisuarów
- umywalek
- muszli klozetowych
- brodzików
SPOSÓB UŻYCIA:
W celu dezynfekcji powierzchni pokryć
preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić
na odpowiedni czas, a następnie spłukać wodą.
Powierzchnie mające kontakt z żywnością
należy spłukać wodą o jakości wody pitnej.
Zdezynfekowane powierzchnie mogą być
użytkowane bezpośrednio po procesie
dezynfekcji. Pomieszczenia, w których
dokonywano dezynfekcji powierzchni nie
wymagają wentylacji.
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SKŁAD:
100 g preparatu zawiera substancje czynne: 3,5
g kwasu glikolowego. Ponadto: <5%
niejonowych środków powierzchniowo czynnych,
substancje wspomagające (2,2' (oktadek-9enilimino)bisefonol), <5% anionowych
związków powierzchniowo czynnych,
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kwas nieorganiczny, barwnik,
substancja konserwująca:
BENZALKONIUM CHLORIDE oraz
kompozycja zapachowa.
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pH produktu:

Profesjonalne środki
utrzymania czystości

DZIAŁANIE

CZAS
EKSPOZYCJI

STĘŻENIE
PREPARATU

bakteriobójcze

5 minut

100 %

grzybobójcze

15 minut

100 %

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 APEO, kwasu solnego i formaldehydów.
PRODUKT POSIADA POZWOLENIE MINISTRA
ZDROWIA NUMER 4106/10.
OPAKOWANIA:
Butelka 1 L

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

INFORMACJE BHP
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
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. P321 - Zastosować
określone leczenie (należy się udać do lekarza
i pokazać Kartę Charakterystyki tego produktu).
P332+P313 - W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry: zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza. 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 %

1,5 %

3%

5%

10 %

0,5 L

2,5 ml

7,5 ml

15 ml

25 ml

50 ml

5L

25 ml

75 ml

150 ml

250 ml

500 ml

10 L

50 ml

150 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
PIKASOFT-ŻEL VC 121 należy skontaktować się z Działem
Technologicznym firmy VOIGT.
Niebezpieczeństwo

