
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

EASY GLASS VC 177 to antystatyczny, 
skoncentrowany preparat na bazie alkoholu do 
mycia szyb, luster, elewacji szklanych, 
przeszkleń, szyb samochodowych i tworzyw 
sztucznych. Preparat o przyjemnym zapachu, 
szybko odparowuje, skutecznie usuwa 
zabrudzenia, kurz i ślady palców. Na mytych 
powierzchniach pozostawia połysk bez smug 
i zacieków. Nowoczesna nanotechnologia 
sprawia, że czyszczone powierzchnie są 
chronione przed ponownym osadzeniem się 
brudu i znacznie łatwiej utrzymać ich czystość.

Preparat Firmy VOIGT EASY GLASS VC 177 
jest stosowany między innymi do mycia:
   - szyb i ram okiennych
   - luster
   - elementów szklanych i szkliwionych
   - witryn, przeszkleń i luksfer
   - elewacji szklanych
   - powierzchni z tworzyw  sztucznych

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

EASY GLASS VC 177
koncentrat do mycia powierzchni szklanych

SKŁAD:
Alkohole, substancje barwiące, wspomagające,   
i kompozycja zapachowa.

SPOSÓB UŻYCIA:
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem, 
a następnie wytrzeć starannie czystą, suchą 
szmatką nie pozostawiającą włókien. 
Spłukiwanie wodą oraz polerowanie jest 
zbyteczne. Nakrętka umożliwia bezpośrednie 
rozpylanie. W przypadku mycia dużych 
powierzchni o nieznacznym stopniu zabrudzenia 
zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 
1:20 (500 ml środka na 10 l wody).



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Błękitny
Zapach: Przyjemny
Gęstość cm3: Przy 20°C: 0,990 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 9 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

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.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych 
w specyfikacji) na temat preparatu EASY GLASS VC 177  należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

5 ml

1 %

100 ml

10 ml

2 %

200 ml

OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.

3 % 4 % 5 %

15 ml 20 ml 25 ml

400 ml 500 ml300 ml

WIELKOŚĆ MYTEJ POWIERZCHNI

Nie rozcieńczać

ROZCIEŃCZENIE

5%

Małe powierzchnie

Duże powierzchnie

50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml

10 %

50 ml

1000 ml

500 ml

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu EASY GLASS VC 177 oraz sposobu 
postępowania w razie wypadku umieszczone są 
na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz 
w karcie charakterystyki preparatu. Produkt 
przeznaczony do użytku profesjonalnego. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 
skutek niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania środka Użytkownik preparatu 
chemicznego firmy VOIGT, przed użyciem 
preparatu, powinien upewnić się czy dany 
produkt może być bezpiecznie zastosowany do 
określonej strefy czyszczenia przy wykorzystaniu 
dostępnych technologii sprzątania. Preparaty 
firmy VOIGT wykonany został zgodnie ze 
standardem Systemu Zarządzania Jakością ISO 
9001:2008.
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