
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

GASTRO-ACID VC 630 to skoncentrowany 

Preparat Firmy VOIGT GASTRO-ACID VC 630  
jest stosowany między innymi do mycia:
   - lodówek
   - zamrażarek
   - lad chłodniczych
   - krajalnic
   - powierzchni ze stali nierdzewnej
   - powierzchni emaliowanych

Środek przeznaczony do mycia i czyszczenia 
powierzchni ze stali nierdzewnej, urządzeń odpornych 
na działanie kwasów oraz powierzchni emaliowanych. 
Szczególnie zalecany do stosowania 
w pomieszczeniach kuchennych. Idealny do mycia 
lodówek, zamrażarek, lad chłodniczych, krajalnic itp. 
Skutecznie usuwa brud, resztki mydeł i zaplamienia. 
Neutralizuje  przykre  zapachy.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

GASTRO-ACID VC 630
preparat do mycia urządzeń chłodniczych 

i stali nierdzewnej

SPOSÓB UŻYCIA:
Do bieżącego utrzymania czystości powierzchni 
lub urządzeń zaleca się rozcieńczyć koncentrat 
w stosunku od 1:200 do 1:400 (25÷50 ml środka 
na 10 l wody). Powierzchnie mocno zabrudzone 
czyścić mocniejszym roztworem. Zaplamienia 
usuwać środkiem nierozcieńczonym. W tym 
przypadku powierzchnię należy namoczyć, 
chwilę odczekać, przetrzeć ściereczką lub 
padem, a następnie dobrze spłukać wodą.

SKŁAD:
<5% niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych, <5% anionowych związków 
powierzchniowo czynnych, kwas octowy 
i kompozycja zapachowa.



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Bezbarwny / Żółty
Zapach: Perfuma / Ocet
Gęstość cm3: Przy 20°C - 1.006 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 2,5 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

OPAKOWANIA:
Kanister 3 L

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu GASTRO-ACID VC 630 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.

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.GASTRO-ACID VC 630

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

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

SFERA CZYSZCZENIA

0,25% - 1%

ROZCIEŃCZENIE

2% - 5%

Mycie bieżące

Usuwanie mocniejszych zabrudzeń

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

2,5 ml

0,25 %

25 ml

50 ml
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