
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

ŁAZIENKI VC 540 K to 

Preparat Firmy VOIGT ŁAZIENKI VC 540 K jest 
stosowany między innymi do mycia:
   - wanien i brodzików
   - posadzek
   - umywalek
   - muszli klozetowych (z zewnątrz)
   - płytek ściennych

ekologiczny, 
skoncentrowany preparat do mycia 
i doczyszczania łazienek oraz urządzeń 
sanitarnych, armatury łazienkowej, kabin 
prysznicowych, wanien kąpielowych 
emaliowanych i akrylowych. Nadaje się 
do utrzymania czystości w strefach SPA, 
saunach oraz posadzek i stref okołobasenowych. 
Przeznaczony jest do powierzchni i urządzeń 
odpornych na działanie kwasów, takich jak kafelki 
ceramiczne, porcelana, chrom czy stal 
kwasoodporna. Skutecznie usuwa naloty z mydła 
i kamienia wodnego, tłusty brud oraz rdzawe 
zacieki. W umytej łazience pozostawia 
przyjemny, świeży zapach.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

ŁAZIENKI VC 540 K
koncentrat do mycia łazienek i sanitariatów

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchnizaleca się rozcieńczyć koncentrat od 
1:50 do 1:10 (200÷1000 ml środka na 10 l wody). 
Przemywać wilgotną szmatką nie 
pozostawiającą włókien. Zaleca się stosowanie 
ściereczek z mikrofazy. Spłukiwanie wodą 
oraz wycieranie do sucha jest zbyteczne.

SKŁAD:
<5% niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych, alkohole, kwasy organiczne, 
kompozycje zapachowe HEXYLCINNAMAL 
i substancje barwiące.



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Różowy
Zapach: Cytrynowy
Gęstość cm3: Przy 20°C - 1.015 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 2,5 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

OPAKOWANIA:
Kanister 5 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  należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.ŁAZIENKI 540 K

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

SFERA CZYSZCZENIA

2%

ROZCIEŃCZENIE

5%

Mycie bieżące elementów wyposażenia łazienki 
(umywalki, kabiny prysznicowe, glazura)

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu ŁAZIENKI 540 K oraz sposobu 
postępowania w razie wypadku umieszczone są 
na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz 
w karcie charakterystyki preparatu. Producent 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty 
powstałe w wyniku stosowania produktu oraz na 
skutek wykorzystania informacji zawartych 
w autorskich opracowaniach stworzonych przez 
firmę, w tym również niniejszej specyfikacji 
technicznej. 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. Preparat firmy VOIGT 
wykonany został zgodnie ze standardem 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
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