
OPIS PRODUKTU:
GLANZPUR VC 240 to skoncentrowany środek 
do mycia powierzchni szkliwionych, w tym 
przedmiotów szklanych oraz porcelanowych. 
Skutecznie usuwa brud, kurz i zatłuszczenia 
oraz zapobiega powstawaniu kamienia 
wodnego. Umytym powierzchniom nadaje 
delikatny połysk. Zastosowana technologia Anti-
Fingerprint dodatkowo zabezpiecza 
powierzchnie przed niepożądanymi odciskami 
palców i dłoni. Dzięki technologii Anti-Stone 
preparat na mytych powierzchniach nie 
pozostawia osadów, smug i zacieków. 
Szczególnie zalecany do mycia posadzek 
ceramicznych, płytek oraz przeszkleń. 
W mytych pomieszczeniach pozostawia 
przyjemny, orzeźwiający zapach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT GLANZPUR VC 240  jest 
stosowany między innymi do mycia:
   - podłóg
   - mebli  
   - płytek ceramicznych
   - kafli
   - porcelany
   - szkła
   - okien
  

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

GLANZPUR VC 240
alkoholowy środek do mycia 

powierzchni szkliwionych

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór od 
0,5 do 2% (od 50 do 200 ml środka na 
10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń 
stosować większe stężenie roztworu. Nie 

wymaga wycierania do sucha i polerowania.

technologia Anti-Fingerprint
technologia Anti-Stone
nowy zapach - czerwone 
winogrona z kiwi

ZASTOSOWANE NOWOŚCI

Anti-StoneAnti-Fingerprint



Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

SFERA CZYSZCZENIA

0,5% - 1%

ROZCIEŃCZENIE

1,5% - 2%

Mycie podłóg i innych powierzchni

Usuwanie mocniejszych zabrudzeń

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. 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 
GLANZPUR VC 240 należy skontaktować się z Działem 

Technologicznym firmy VOIGT.

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. Środek nie zawiera 
aldehydów, APEO, formaldehydów i alkoholi.

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,6 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

3 ml

0,5 %

25 ml

50 ml

6 ml

1 %

50 ml

100 ml

9 ml

1,5 %

75 ml

150 ml

12 ml

2 %

100 ml

200 ml

PRODUKT POSIADA ATEST PZH. 

SKŁAD:
<5% niejonowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% polikarboksylanów, alkohole, 
substancje wspomagające, barwiące i zapachowe: 
HEXYL CINNAMAL.

Uwaga
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