Profesjonalne środki
utrzymania czystości

LASIPUR VC 175
antystatyczny środek do mycia szyb i luster
OPIS PRODUKTU:
LASIPUR VC 175 to skoncentrowany,
antystatyczny środek do mycia powierzchni
i przedmiotów szklanych. Skutecznie usuwa
brud, kurz i zatłuszczenia. Szczególnie zalecany
do mycia szyb i luster oraz innych powierzchni
szkliwionych. Może być stosowany do usuwania
tłustych osadów oraz nalotów sadzy
z plastikowych i drewnianych ram okiennych.
Dzięki zastosowaniu technologii Anti-Fog umyte
powierzchnie zabezpieczone są przed
osadzaniem się pary. Nie pozostawia smug
i zacieków.
OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT LASIPUR VC 175 jest
stosowany między innymi do:
- mycia szyb i ram okiennych
- mycia luster
- mycia elementów szklanych i szkliwionych
- mycia witryn, przeszkleń i luksfer
- mycia elewacji szklanych
- mycia lad chłodniczych
- mycia powierzchni z tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

antystatyczność
Anti-Fog

Anti-Fog

SPOSÓB UŻYCIA:
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem,
a następnie wytrzeć starannie czystą, suchą
ściereczką nie pozostawiającą włókien. Nie
wymaga spłukiwania wodą ani polerowania.
Nakrętka umożliwia bezpośrednie rozpylanie.
W przypadku mycia dużych powierzchni o
nieznacznym stopniu zabrudzenia zaleca się
stosować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml
środka na 10 l wody). Dla szybszego efektu
zaleca się zastosowanie gumowych ściągaczy
do szyb.
SKŁAD:
<5% anionowych środków
powierzchniowo czynnych, alkohole,
amoniak, gliceryna.
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WIELKOŚĆ MYTEJ POWIERZCHNI

ROZCIEŃCZENIE

Małe powierzchnie

Nie rozcieńczać

Duże powierzchnie

1-10%

INFORMACJE BHP
Produkty chemii gospodarczej chronić przed
dziećmi. Powierzchnie mające kontakt z
żywnością po umyciu obficie spłukać wodą.
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.

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 oraz środków konserwujących.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L
Kanister 10 L

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.
TABELA ROZCIEŃCZEŃ:
Ilość roztworu
/ stężenie

1%

2%

3%

4%

5%

10 %

0,6 L

6 ml

12 ml

18 ml

24 ml

30 ml

60 ml

5L

50 ml

100 ml

150 ml

200 ml

250 ml

500 ml

10 L

100 ml

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

1000 ml

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu
oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych
informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu
LASIPUR VC 175 należy skontaktować się z Działem
Technologicznym firmy VOIGT.

