
OPIS PRODUKTU:
GASTRO-HAND VC 610 to mydło w płynie, przeznaczone do 
profesjonalnego stosowania w obszarach, gdzie niezbędne 
jest zachowanie podwyższonych standardów higienicznych, 
zgodnych z systemem HACCP. Produkt bezzapachowy 
i bezbarwny. Idealnie nadaje się do mycia rąk w kuchniach 
hotelowych, restauracjach, barach i stołówkach. 
Dzięki unikalnej recepturze nie wysusza skóry rąk nawet przy 
bardzo częstym stosowaniu. Pomaga zachowywać naturalne 
pH skóry. Skutecznie eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, 
czosnku, mięsa i tym podobne, powstałe w wyniku 
przygotowywania posiłków. Mydło  testowane  
dermatologicznie.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

GASTRO-HAND VC 610
mydło w płynie

SKŁAD:
Aqua, sodium laureth sulphate, pearl agent, glycerol, 
benzalkonium chloride, c12-15 pareth7, sodium 
cumenesulfonate, citric acid.

INFORMACJE BHP 

SPOSÓB UŻYCIA:

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu 
GASTRO-HAND VC 610  oraz sposobu postępowania 
w razie wypadku umieszczone są na etykiecie opakowania. 
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 środka, powinien 
upewnić się czy dany produkt może być bezpiecznie 
zastosowany. Produkt przeznaczony do użytku 
profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody 
wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania środka. Preparat firmy VOIGT wykonany został 
zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Bieżące mycie rąk:
Energicznie pocierać wszystkie powierzchnie namydlonych 
rąk przez co najmniej 10 sekund.

Dokładne mycie rąk: 
Na zwilżone dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (3-5ml). 
Dokładnie rozprowadzić, myć przez 15-20 sekund 
energicznie pocierając powierzchnie rąk. Postępować 
zgodnie z instrukcją i zasadami mycia higienicznego. 
Następnie ręce starannie spłukać wodą i osuszyć 
papierowym ręcznikiem lub suszarką mechaniczną. 

OPAKOWANIA:
Kanister 3 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania 
dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat 

preparatu GASTRO-HAND VC 610 należy skontaktować się 
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu 
lub 12 miesięcy od otwarcia opakowania.
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