
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

SANITARIATY-ŻEL VC 541 to antybakteryjny preparat 
przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych takich jak muszle klozetowe, pisuary, bidety. 
Dzięki zwiększonej lepkości odznacza się dłuższym czasem 
działania gdyż wolniej spływa z pionowych i skośnych 
powierzchni. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, tłusty 
brud, osady wapienne i mydlane. Zapobiega powstawaniu 
pleśni w miejscach zawilgoconych. W mytych 
pomieszczeniach pozostawia świeży i intensywny zapach.

Preparat Firmy VOIGT SANITARIATY-ŻEL VC 541 jest 
stosowany między innymi do mycia i pielęgnacji:
   - pisuarów
   - umywalek
   - muszli klozetowych

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

SANITARIATY-ŻEL VC 541
środek do doczyszczania urządzeń sanitarnych

SKŁAD:
<5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, 
<5% anionowych związków powierzchniowo czynnych, 
kwas organiczny, barwnik, substancja konserwująca: 
BENZALKONIUM CHLORIDE oraz kompozycja 
zapachowa: HEXYLCINNAMAL, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, ALPHAISOMETHYL IONONE.

INFORMACJE BHP 

POSTĘPOWANIE PRZY MYCIU POWIERZCHNI 
PREPARATEM SANITARIATY-ŻEL VC 541:

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu 
SANITARIATY-ŻEL VC 541 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. 
Preparaty firmy VOIGT wykonany został zgodnie ze 
standardem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Niewielką ilość preparatu rozprowadzić na czyszczonej 
powierzchni. Po upływie kilku minut spłukać wodą. 
W przypadku uciążliwych zabrudzeń użyć szczotki i proces 
mycia powtórzyć.

DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Niebieski
Zapach: Perfumy
Gęstość cm3: Przy 20°C: 1,070 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 0,6 ± 0,5
Lepkość: 20°C 60-95 m `Pas

OPAKOWANIA:
Butelka 0,75 L; Opakowanie uzupełniające 5 L

OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące 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 SANITARIATY-ŻEL VC 541 należy skontaktować się 
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Xi - produkt drażniący
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