
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

FAT REMOVER VC 942 to superkoncentrat do 
codziennego mycia wszelkich wodoodpornych 
powierzchni. Dzięki zastosowaniu biotechnologii 
preparat zawiera żywe kultury bakterii, które 
wytwarzając enzymy, wspomagają proces mycia. 
Szczególnie zalecany do powierzchni 
i pomieszczeń narażonych na tłuste zabrudzenia 
takich jak: kuchnie, warsztaty czy inne zakłady 
przemysłowe. Nowoczesna formuła bez 
problemu usuwa tłuste plamy i inne olejowe 
zabrudzenia. Zastosowana nanotechnologia 
opóźnia efekt osadzania się brudu oraz ułatwia 
proces kolejnego mycia. Produkt posiada 
właściwości antystatyczne. W mytych 
pomieszczeniach pozostawia świeży 
i intensywny zapach. Czyszczonym 
powierzchniom nadaje delikatny połysk.

Preparat Firmy VOIGT FAT REMOVER VC 942 
jest stosowany między innymi do mycia:
   - wszelkich wodoodpornych powierzchni
   - usuwania tłustych zabrudzeń
   - maszyn i urządzeń
   - ram okiennych
   - posadzek w warsztatach
   - drzwi, ścian, lamperii
   - okapów

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

FAT REMOVER VC 942
superkoncentrat do codziennego

mycia powierzchni

SKŁAD:
5÷15 % niejonowych związków powierzchniowo
czynnych, rozpuszczalniki, enzymy, substancje
wspomagające i barwiące, substancje 
kompleksujące, kompozycja zapachowa.

OPAKOWANIA:
Butelka 1,6 L  z dozownikiem manualnym
Butelka 1,6 L  z insertem pod system dozowania



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Żółty
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość cm3: Przy 20°C: 1,065 - 1,075 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 10,0 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych 
w specyfikacji) na temat preparatu FAT REMOVER VC 942 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

TABELA ROZCIEŃCZEŃ:

0,5 L

Ilość roztworu 
/ stężenie

5 L

10 L

0,5 ml

0,1 %

5 ml

10 ml

2,5 ml

0,5 %

25 ml

50 ml

1 ml

0,2 %

10 ml

20 ml

1,5 ml

0,3 %

15 ml

30 ml

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

SFERA CZYSZCZENIA STĘŻENIE

Intensywne mycie

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu FAT REMOVER VC 942 oraz sposobu 
postępowania w razie wypadku umieszczone są 
na etykiecie kanistra, nadruku butelki oraz w 
karcie charakterystyki preparatu. Produkt 
przeznaczony do użytku profesjonalnego. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na 
skutek niezgodnego z przeznaczeniem 
stosowania środka. 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.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych
powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat
w stosunku od 1:200 do 1:1000 (10÷50 ml
środka na 10L wody). Przemywać wilgotną
ściereczką nie pozostawiającą włókien. Aby
uzyskać lepsze rezultaty roztwór myjący
można pozostawić na mytych powierzchniach
na kilka minut celem aktywacji zawartych
w preparacie bakterii i enzymów. W przypadku
mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć
zalecane stężenie.

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.

2 ml

0,4 %

20 ml

40 ml

0,1 %÷0,2

0,3÷0,5%

Mycie codzienne

Xi - produkt drażniący


	Strona 1
	Strona 2

