
OPIS PRODUKTU:
KATOPOL VC 171 to skoncentrowany, 
antystatyczny środek przeznaczony do mycia 
wodoodpornych powierzchni, a w szczególności 
przedmiotów z tworzyw sztucznych, pleksi oraz 
powierzchni lakierowanych. Zalecany do mycia 
komputerów, telewizorów, ekranów LCD, 
radioodbiorników, aparatów telefonicznych oraz 
innych urządzeń biurowych. Dzięki 
podwyższonym właściwościom antystatycznym 
nadaje się również do mycia posadzek w 
obiektach, w których mogą wystąpić 
wyładowania pól elektrostatycznych. Myte 
powierzchnie pozostawia bez smug i zacieków. 
Dzięki technologii Anti-Stone preparat na 
mytych powierzchniach nie pozostawia osadów, 
smug i zacieków. Posiada przyjemny zapach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT KATOPOL VC 171 jest 
stosowany między innymi do mycia:
   - powierzchnie plastikowe
   - obudowy sprzętu RTV
   - kokpity samochodowe
   - powierzchnie z pleksi
   - powierzchnie lakierowane
  

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

KATOPOL VC 171
antystatyczny środek do mycia powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA:
Zaleca się stosować roztwór 2 % (200 ml środka 
na 10 I wody). Przemywać wilgotną ściereczką 
nie pozostawiającą włókien. W przypadku 
silnych zabrudzeń stosować większe stężenie 
roztworu roboczego lub koncentrat.

SKŁAD:
<5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% anionowych środków 

powierzchniowo czynnych, alkohole, 
substancje wspomagające i kompozycje 

zapachowe.

technologia Anti-Stone
posiada certyfikat ESD
nowy zapach - zielona herbata

ZASTOSOWANE NOWOŚCI
Anti-Stone ESD



OPAKOWANIA:
Butelka 1 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. Środek nie 
zawiera APEO i innych środków 
konserwujących.
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INFORMACJE BHP: 
H319 - Działa drażniąco na oczy. 
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
P280 - Stosować ochronę oczu. 
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. 
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 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 
KATOPOL VC 171 należy skontaktować się z Działem 

Technologicznym firmy VOIGT.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI 

NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,6 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

4,5 ml

0,75 %

37,5 ml

75 ml

6 ml

1 %

50 ml

100 ml

12 ml

2 %

100 ml

200 ml

18 ml

3 %

150 ml

300 ml

30 ml

5 %

250 ml

500 ml

Uwaga
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