
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

GASTRO-STONE VC 693 to pr

Preparat Firmy VOIGT GASTRO-STONE VC 
693  jest stosowany między innymi do 
odkamieniania:
   - zmywarek
   - podgrzewaczy
   - czajników
   - pralek
   - ekspresów do kawy
   - itp.
   
  

ofesjonalny 
środek do czyszczenia urządzeń 
gastronomicznych i innych elementów 
odpornych na działanie kwasów. Doskonale 
usuwa wszelkie osady mineralne, 
nagromadzone w trakcie eksploatacji 
urządzenia, jak i ogranicza ich późniejsze 
osadzanie. Gwarantuje odpowiednią higienę 
czyszczonych urządzeń oraz optymalną ich 
wydajność. Idealnie sprawdza się jako 
odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych, 
podgrzewaczy, czajników, grzałek elektrycznych, 
pralek, ekspresów do kawy itp. Działa szybko i 
skutecznie. Produkt nie działa szkodliwie na 
czyszczone powierzchnie. Można stosować do 
powierzchni ze stali nierdzewnej. Środek 
niskopieniący.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

GASTRO-STONE VC 693
preparat do odkamieniania zmywarek

SKŁAD:
Kwas ortofosforowy, <5% niejonowych związków 
powierzchniowo czynnych, 
<5% polikarboksylanów, inhibitor korozji oraz 
substancje wspomagające.

OPAKOWANIA:
Kanister 3 L



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Słomkowy
Zapach: Własny
Gęstość cm3: Przy 20°C - 1.250 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 0,5 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu GASTRO-STONE VC 693 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-STONE VC 693

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

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

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

25 ml

5 %

250 ml

500 ml

50 ml

10 %

500 ml

1000 ml

300 ml

30 %

1500 ml

3000 ml

Produkt żrący

100 ml

20 %

1000 ml

2000 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Należy zawsze przestrzegać instrukcji 
producenta urządzeń. Urządzenie napełnić 
roztworem preparatu GASTRO-STONE VC 693 
o stężeniu 1-30% (100÷3000 ml środka na 10 l 
wody), w zależności od intensywności i stopnia 
zakamienienia. W przypadku mniejszych 
urządzeń, bezpośrednio nanieść preparat na 
czyszczoną powierzchnię, chwile odczekać, po 
czym dokładnie spłukać wodą. Przy bardzo 
dużych osadach należy użyć preparatu 
nierozcieńczonego. Roztwór powinien być 

ostosowany w temperaturze 50-60 C. Odczekać 
około 15 minut. W zmywarkach przeprowadzić 
dwu- trzykrotny proces mycia, bez stosowania 
detergentu. W razie konieczności czynność 
powtórzyć. 
UWAGA!
Urządzenie po odkamienieniu należy kilka razy 
dokładnie wypłukać wodą zdatną do picia. 
Nie mieszać z innymi środkami.


	Strona 1
	Strona 2

