
OPIS PRODUKTU:
KAMPUR VC 225 to skoncentrowany, mydlany 
środek do mycia marmuru, lastryka i podłóg 
kamiennych.  Posiada właściwości 
antystatyczne. Szczególnie zalecany do 
nawierzchni z kamienia naturalnego takich jak: 
marmur, klinkier, granit, trawertyn, kwarcyt, 
onyks, a także PCV. Umytym  powierzchniom 
nadaje połysk. Produkt szybko odparowuje nie 
pozostawiając smug i zacieków. W umytym 
pomieszczeniu pozostawia długotrwały zapach. 
Środek niskopieniący, do stosowania ręcznego
i maszynowego. Zmniejszona lepkość ułatwia 
dozowanie oraz rozpuszczalność produktu
w wodzie.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Preparat Firmy VOIGT KAMPUR VC 225 jest 
stosowany między innymi do mycia:
   - marmuru
   - lastrika  
   - posadzek kamiennych
   - PCV
   - wodoodpornych podłoży
   - nagrobków
  

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

KAMPUR VC 225
mydlany środek do mycia marmuru, 

lastryka i podłóg kamiennych

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór 0,5÷1% 
(50÷100 ml środka na 10 I wody). W przypadku 
intensywnych zabrudzeń lub w celu utworzenia 
warstwy ochronnej stosować roztwór użytkowy o 
większym stężeniu. Nie wymaga wycierania do 
sucha ani polerowania.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L

Kanister 10 L

zmniejszona lepkość 
lepsza możliwość dozowania 
bez wpływu temperatury
nowy zapach - różano-wiśniowy

ZASTOSOWANE NOWOŚCI



Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

2,5 ml

0,5 %

25 ml

50 ml

7,5 ml

1,5 %

75 ml

150 ml

15 ml

3 %

150 ml

300 ml

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1 000 ml

SFERA CZYSZCZENIA

0,5%÷1%

ROZCIEŃCZENIE

Mycie maszynowe

2%

Mycie ręczne

Mycie ręczne - usuwanie trudniejszych 
zabrudzeń lub wytwarzanie filmu

0,5%

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 miesiące 
od daty produkcji umieszczonej na  opakowaniu.

SKŁAD:
5% mydła, <5% niejonowych środków 
powierzchniowo czynnych, <5% anionowych 
środków powierzchniowo czynnych,
<5% fosfonianów, związki wspomagające, 
substancje barwiące, konserwujące: 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE i kompozycje 
zapachowe: HEXYLCINNAMAL, 
CITRONELLOL, LINALOOL.
Uwaga: produkt zawiera 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

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 2004 r. w sprawie detergentów. 
Środek nie zawiera aldehydów, APEO
i formaldehydów.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

Uwaga

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych 

szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)
na temat preparatu KAMPUR VC 225 należy

skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.


