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Profesjonalizm kluczem do sukcesu
Nasze rozwiązania są bezkompromisowo zaprojektowane dla profesjonalistów.
Największy nacisk kładziemy na cechy i wartości, które są przydatne na co dzień
w obszarach utrzymania higieny w branżach horeca i food business. Najwyższa jakość
oraz kompleksowość to fundament, który stał się standardem naszej oferty. Wyróżnia
nas profesjonalne wsparcie okołosprzedażowe dla naszych klientów. Przygotowujemy
systemy, które wynoszą profesjonalizm VOIGT na kolejny poziom.
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Nowy kod kolorystyczny
VOIGT jako jeden z kreatorów branży producentów
profesjonalnych środków czystości zdecydował
się dostosować kolor szaty graficznej do czytelnego
i pożądanego przez profesjonalistów kodu
kolorystycznego. Dziewięciu grupom produktowym zostało
więc przypisane 9 kolorów. Przydzielenie produktów do
poszczególnych grup kolorystycznych ma na celu m.in.
zapobieganie pomyłkom związanych z nieodpowiednim
dobraniem środka do dedykowanego obszaru
zastosowania.

Nowe technologie i certyfikaty

Technologia Anti-Stone - Skutecznie opóźnia osadzanie się nalotów wapniowych i ułatwia kolejny proces
mycia elementów wyposażenia łazienek i sanitariatów. Dodatkowo technologia ta zapobiega powstawaniu
smug oraz zacieków

Technologia Acti-Foam - Technologia Acti Foam oparta jest na działaniu aktywnej piany, która dociera
we wszystkie trudno dostępne miejsca, zmiękcza zaschnięty brud i usuwa uporczywe zanieczyszczenia

Nanotechnologia - Nowoczesna technologia oparta na nanocząsteczkach krzemu. Podczas mycia danej
powierzchni następuje jej modyfikacja i staje się hydrofilowa - woda z powierzchni spływa bez oporów.
Modyfikacji podlegają powierzchnie, które same zawierają krzem (np. szkło, ceramika), zabrudzenia nie
osadzają się intensywnie na powierzchni, a co za tym idzie łatwo je z niej usunąć

Technologia Aktywnego Tlenu - Właściwości aktywnego tlenu sprawiają, że dodany do środków czystości
bardzo skutecznie wspomaga proces mycia. Posiada on zdolność utleniania cząstek brudu, dzięki czemu
środki z zawartością aktywnego tlenu posiadają lepsze właściwości usuwania zanieczyszczeń

Technologia Anti-Fingerprint - O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości
obszarów mebli, a więc tam gdzie występują powierzchnie narażone na najbardziej powszechny typ
zabrudzeń - odciski palców. Powierzchnie umyte preparatem zawierającym technologię Anti-Fingerprint są
więc dodatkowo zabezpieczane przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni
Technologia Anti-Odour - Symbol ten oznacza technologię, która absorbuje i neutralizuje odory
pozostawiając przyjemny zapach
Certyfikat Antypoślizgowości - Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat zgodny
z wymogami norm EN 13036-4 oraz DIN 18032/2. Właściwości antypoślizgowe produktów do mycia
wymagane są w szczególności na wszelkich powierzchniach sportowych, w obiektach użyteczności
publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach, lotniskach, czy halach
magazynowych
Certyfikat ESD - Symbol ten oznacza, że wskazany produkt posiada certyfikat ESD
(ang. ElectroStatic Discharge). Badania zostały przeprowadzone zgodnie z Międzynarodowymi Normami
CEI-IEC 61340-5-1:2009 – Elektryczność statyczna. Oznacza to, że środki czystości nie zmieniają
właściwości antyelektrostatycznych mytych powierzchni
Teflon™ Surface Protector - Dzięki zastosowaniu technologii Teflon™ Surface Protector czyszczone
powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać je
w czystości
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ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE

H691

Mycie w zmywarkach
przemysłowych

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń
we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo
dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów
oraz bardzo tłustych zabrudzeń. Preparat może być stosowany do mycia
aluminium, porcelany, stali nierdzewnej, szkła i sztućców. Dzięki nowoczesnej
formule zapobiega osadzaniu się w zmywarkach kamienia wodnego. Wymaga
automatycznego dozowania. Środek nie zawiera związków chloru.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności
od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie
powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
20L, ilość na palecie: 24 sztuki

poprzednia
generacja

VC691

H691S

Mycie w zmywarkach
przemysłowych. Detergent wzmocniony.

Wysoce skoncentrowany, płynny środek do maszynowego mycia naczyń oraz
sprzętu kuchennego we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych.
Preparat posiada podwyższoną zawartość środka rozpuszczającego białko
i cukry. Odznacza się wysoką skutecznością nawet przy bardzo trudnych
do zmycia zabrudzeniach jak osady po herbacie lub kawie. Preparat nie pieni
się. Doskonale sprawdza się w miękkiej i średnio twardej wodzie. Środek
nie zawiera związków chloru.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,5 do 1,5 ml płynu na litr wody
w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH
dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
20L, ilość na palecie: 24 sztuki

poprzednia
generacja

VC691S
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Mycie w zmywarkach
przemysłowych
Detergent chlorowy

Wysoce skoncentrowany środek chlorowy do maszynowego mycia naczyń
we wszelkiego rodzaju zmywarkach profesjonalnych. Preparat posiada bardzo
dobre właściwości myjące nawet zaschniętych resztek żywności i napojów
oraz bardzo tłustych naczyń. Preparat odznacza się wysoką skutecznością
nawet przy twardej wodzie, oraz trudno zmywalnych zabrudzeniach (osady
po herbacie, ślady szminki). Posiada właściwości wybielające. Zalecany
do tak zwanej „białej porcelany”. Produkt niepieniący się. Zaleca się stosować
z neutralnym preparatem do nabłyszczania H 692 N.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 1 do 2 ml płynu na litr wody w zależności
od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH dozowanie
powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 10L, ilość na palecie: 60 sztuk

poprzednia
generacja

VC691CL

H692

Płukanie i nabłyszczanie
w zmywarkach przemysłowych

Skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania naczyń
w zmywarkach profesjonalnych. Wysoka wydajność wpływa na ekonomiczne
zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania szklanych naczyń,
po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może być
stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła (m.in. w barach,
pubach). Preparat niskopieniący, jest delikatny dla zmywarek. Najlepsze
wyniki można uzyskać w połączeniu z bezchlorowymi środkami
do mycia naczyń marki VOIGT.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody
w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH
dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
20L, ilość na palecie: 24 sztuki

poprzednia
generacja

VC692
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ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE

H692K

Płukanie i nabłyszczanie
w zmywarkach przemysłowych, preparat wzmocniony

Wysoce skoncentrowany, kwasowy środek nabłyszczający do płukania
naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Produkt odznacza się bardzo dużą
skutecznością nawet przy bardzo twardej wodzie. Wysoka wydajność wpływa
na ekonomiczne zużycie preparatu. Zalecany do nabłyszczania szklanych
naczyń, po wyschnięciu pozostawia połysk na umytych powierzchniach. Może
być stosowany jako samodzielny produkt do nabłyszczania szkła
(m.in. w barach, pubach). Preparat nie pieni się i jest delikatny dla zmywarek.
Najlepsze wyniki można uzyskać w połączeniu z bezchlorowymi środkami
do mycia naczyń marki VOIGT.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,3 do 0,8 ml płynu na litr wody
w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH
dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
20L, ilość na palecie: 24 sztuki
poprzednia
generacja

VC692K

H692N

Płukanie i nabłyszczanie
w zmywarkach przemysłowych,
preparat neutralny

Wysoce skoncentrowany, neutralny środek nabłyszczający do płukania
naczyń w zmywarkach profesjonalnych. Zapewnia dokładne płukanie środka
czyszczącego naczynia, nie powoduje zacieków oraz odczucia lepkości
naczyń. Po użyciu sprawia wrażenie głębokiego połysku. Preparat nie pieni się
i jest delikatny dla zmywarek. W połączeniu z produktami zawierającymi wolny
chlor nie powoduje wytwarzania toksycznych gazów. Zawiera składniki
neutralizujące nieprzyjemne zapachy.
DOZOWANIE: Zaleca się dozować od 0,5 do 1 ml płynu na litr wody
w zależności od twardości i ciśnienia wody. Dla wody o twardości powyżej 5°dH
dozowanie powinno być dostosowane przez wykwalifikowany serwis.

dostępne opakowania: 10L, ilość na palecie: 60 sztuk
poprzednia
generacja

VC692N
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Mycie w zakładach spożywczych
Preparat zasadowy

Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu
spożywczego. Skutecznie rozpuszcza białko i tłuszcze. Nadaje się do mycia
w wysokiej temperaturze. Do zastosowania w profesjonalnych myjkach
i zmywarkach przemysłowych do mycia wszelkich powierzchni w tym
z tworzyw sztucznych. Środek nie pozostawia przy dobrym spłukaniu żadnych
pozostałości lub osadów. W odpowiednich warunkach zastosowania nadaje
się do mycia powierzchni takich jak: stal nierdzewna, stal miękka,
powierzchnie galwanizowane, powierzchnie ceramiczne.
SPOSÓB UŻYCIA: Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia
myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany
serwis. Zaleca się dozowanie 1÷7 ml płynu na jeden litr wody, w zależności
od twardości i ciśnienia wody.

dostępne opakowania: 20L, ilość na palecie: 24 sztuki

H695

NOWY
PREPARAT

Mycie w zakładach spożywczych
Preparat kwasowy

Profesjonalny koncentrat do zastosowania w zakładach przemysłu
spożywczego. Skutecznie rozpuszcza osady, kamień i rdzę. Idealny jako
środek neutralizujący i płuczący w myjkach dla przetwórstwa spożywczego.
Zapobiega powstawaniu osadów w tym z kamienia wodnego i doskonale
wypłukuje pozostałości detergentu.
SPOSÓB UŻYCIA: Stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia
myjącego. Produkt wymaga regulacji dozowania przez wykwalifikowany
serwis. Zaleca się dozowanie 0,5÷2 ml płynu na jeden litr wody, w zależności
od twardości i ciśnienia wody.

NOWY
dostępne opakowania: 20L, ilość na palecie: 24 sztuki

PREPARAT

7

ZMYWARKI PRZEMYSŁOWE

H699

Ręczne mycie naczyń
Superkoncentrat

Superkoncentrat do ręcznego mycia naczyń i powierzchni. Znacznie
wzbogacony o substancje rozpuszczające tłuszcze i osady. Gwarantuje
najwyższą możliwą wydajność mycia i optymalizację zużycia. Nie posiada
zapachu. Na mytych powierzchniach nie pozostawia żadnych smug
i zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecane rozcieńczenie: 0,5% (dodać 50 ml płynu do 10l
wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący.
Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić
do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.

NOWY
PREPARAT

dostępne opakowania: 10L, ilość na palecie: 60 sztuk

H690

Ręczne mycie naczyń
Koncentrat

Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń, szkła i akcesoriów
produkcyjnych. Dzięki unikalnej recepturze, na mytych powierzchniach
nie pozostawia żadnych smug i zacieków, ułatwiając pracę w kuchni. Łatwy
do spłukania. Skutecznie usuwa tłuszcz oraz wszelkie inne zabrudzenia.
W przypadku wstępnego przemycia naczyń przed włożeniem do zmywarki
obficie spłukać naczynia wodą.
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecane rozcieńczenie: 1% (dodać 100 ml płynu do 10 l
wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować mocniejszy roztwór myjący.
Umyte naczynia dokładnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić
do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzeć.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
poprzednia
generacja

VC690
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Odkamieniacz

Profesjonalny 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.
SPOSÓB UŻYCIA: Należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta
urządzeń. Urządzenie napełnić roztworem preparatu H693 o stężeniu 1-30%
(100÷3000 ml środka na 10 l roztworu), 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 stosowany w temperaturze
50-60 oC. Odczekać około 15 minut. W zmywarkach przeprowadzić dwutrzykrotny proces mycia, bez stosowania detergentu. W razie konieczności
czynność powtórzyć.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
poprzednia
generacja

VC693
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GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

H590

Doczyszczanie podłóg
Superkoncentrat

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia, usuwania
najbardziej uporczywych zabrudzeń. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałym
działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z szorstkich,
drobnoziarnistych oraz mikroporowatych posadzek. Optymalna zwilżalność
powierzchni zapewnia głębokie wnikanie w pory i rozpuszczanie tkwiących
tam mocnych zabrudzeń. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca
się stosować roztwór od 0,1% do 3% (od 1 do 30 ml środka na 1L roztworu).
Gruntowne czyszczenie: 1-3% (10-30 ml środka na 1L roztworu).
Intensywne mycie: 0,5 - 1% (5-10 ml środka na 1L roztworu).

NOWY

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

H591

PREPARAT

Mycie gruntowne podłóg

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia o przyjemnym
zapachu świeżości. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Usuwa
powłoki polimerowe, wielowarstwowe zabrudzenia. Na powierzchniach
narażonych na częste i uporczywe zabrudzenia może być stosowany do mycia
bieżącego. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni
oraz technologii mycia zaleca się zastosować roztwór:
Gruntowne czyszczenie: 1-3% (10-30 ml środka na 1L roztworu).
Intensywne mycie: 0,5 - 1% (5-10 ml środka na 1L roztworu).

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja

VC571
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H640

Mycie podłóg w przemyśle
spożywczym, bezzapachowy

Profesjonalny, skoncentrowany bezzapachowy preparat. Zalecany
do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego, kuchniach, zapleczach
kuchennych, magazynach. Dobrze penetruje mikroporowatości, usuwa silne
zabrudzenia. Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca
się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu).

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

horecaline
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Antypoślizgowość*
*Produkt w trakcie certyfikacji

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
poprzednia
generacja

VC640

H641

Usuwanie, tłustego brudu,
środek bez fosforanów

Profesjonalny, skoncentrowany, bezzapachowy preparat. W zależności
od roztworu zalecany do bieżącego i gruntownego mycia. Bezpieczny
dla mytych powierzchni, nie pozostawia smug i nie zawiera fosforanów.
Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia
tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle
spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS, SPA
i okołobasenowych.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni
zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l
roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50%
(0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie
do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością
po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.
Antypoślizgowość*
*Produkt w trakcie certyfikacji

poprzednia
generacja
dostępne opakowania: 10L, ilość na palecie: 60 sztuk

VC642 PF
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GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

H642

Usuwanie tłustego brudu

Profesjonalny, skoncentrowany preparat. W zależności od roztworu zalecany
do bieżącego i gruntownego mycia. Bezpieczny dla mytych powierzchni.
Wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu zabrudzeń pochodzenia
tłuszczowego. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach, przemyśle
spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS, SPA
i okołobasenowych.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni
zaleca się przygotować roztwór od 0,25 do 5% (25-500 ml środka na 10 l
roztworu). Elementy mocno zabrudzone czyścić roztworem od 5 do 50%
(0,5-5 l środka na 10 l roztworu). Do mycia maszynowego stosować stężenie
do 3% (do 300 ml na 10 l roztworu). Powierzchnie mające kontakt z żywnością
po umyciu obficie spłukać wodą zdatną do picia.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
20L, ilość na palecie: 24 sztuki

H643

poprzednia
generacja

VC642

Usuwanie spieczonych
zabrudzeń i przypaleń

Skoncentrowany, profesjonalny preparat o bardzo silnym działaniu
do usuwania spieczonych zabrudzeń i zeschniętego tłuszczu z powierzchni
odpornych na działania alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki
potraw. Nadaje się do mycia komór wędzarniczych, blach i wózków
piekarniczych, pieców konwekcyjnych, ścian, smażalnic i opiekaczy.
Nie niszczy powierzchni emaliowanych. Może być stosowany w technologii
aktywnej piany przy zastosowaniu końcówki spieniającej VOIGT.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej
powierzchni zaleca się przygotować roztwór od 5 do 30% (50÷300 ml środka
na 1 l roztworu). W przypadku dużych zabrudzeń należy stosować koncentrat
nierozcieńczony. Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni
i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Czyszczone powierzchnie
należy dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Proces czyszczenia metodą
spryskiwania powierzchni przeprowadzać za pomocą urządzenia lub triggera
pianotwórczego.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk
poprzednia
generacja

VC643
12

H644

Usuwanie spieczonych
zabrudzeń i przypaleń

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat w formie aktywnej piany do usuwania
spieczonych, zeschniętych i silnych zabrudzeń z powierzchni odpornych
na działanie alkaliów. Rozpuszcza i usuwa zapieczone resztki potraw, tłuszczu,
sadzy i przypaleń. Skutecznie czyści smażalnie, grille, piece, opiekacze, komory
wędzarnicze, rożna i ruszta. Można go stosować do płyt grzewczych kuchenek
gazowych, patelni, szyb w piecach i kominkach. Nie niszczy powierzchni
emaliowanych. Forma aktywnej piany wydłuża czas ekspozycji zabrudzeń
na preparat. Preparat dobrze działa także w niskich temperaturach.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparat gotowy do użycia. Spryskać aktywną pianą myte
powierzchnie. Dla zwiększenia skuteczności pozostawić ją na powierzchni przez
dłuższy czas nie doprowadzając jej do wyschnięcia. Myte powierzchnie należy
spłukać wodą.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE

horecaline
feel the innovation

Acti-Foam

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC643R

H652

Usuwanie tłustych
zabrudzeń

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania zabrudzeń
pochodzenia tłuszczowego ze wszelkich powierzchni. Eliminuje uporczywy
brud, tłuste osady i olejowe zanieczyszczenia. Nie pozostawia
smug na stali szlachetnej. Zalecany do stosowania w hotelach, kuchniach,
przemyśle spożywczym oraz w obszarach uzdrowiskowych, DPS i SPA.
Bezpieczny dla mytych powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA: Produkt szybkoschnący. Preparatem spryskać czystą
ściereczkę, a następnie przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Preparat
nie wymaga wycierania do sucha i polerowania. Przy powierzchniach
wodoodpornych dopuszcza się aplikowanie środka bezpośrednio
na powierzchnię w celu zmiękczenia zabrudzenia i łatwiejszego jego
usunięcia.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk

poprzednia
generacja

VC652
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PREPARATY KWASOWE

H540

Bieżące mycie łazienek

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania osadów mineralnych oraz
mydlanych i tłustych zabrudzeń z wodoodpornych powierzchni. Nie wymaga
wycierania do sucha. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Zapobiega
powstawaniu pleśni i nie pozostawia smug.
SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy).
Przetrzeć powierzchnię ściereczką.

Anti-Fingerprint

Anti-Odour

Anti-Stone

Nanotechnologia

Acti-Foam

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuki

poprzednia
generacja

VC540

SANITARIATY-ŻEL

VC541

Dezynfekcyjny żel
zapachowy do sanitariatów

Produkt o właściwościach dezynfekcyjnych o spektrum działania
bakteriobójczym i grzybobójczym do mycia powierzchni, pomieszczeń
i urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni i przedmiotów
takich jak kafelki, umywalki, toalety i prysznice. Produkt przeznaczony
do stosowania w miejscach prywatnych, publicznych i w przemyśle. Zalecany
również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

5L

SPOSÓB UŻYCIA: W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem
dezynfekowane miejsce i pozostawić na odpowiedni czas, a następnie spłukać
wodą. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą
o jakości wody pitnej. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane
bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano
dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.
- Działanie bakteriobójcze: czas działania: 5 minut, stężenie: 100%
-Działanie grzybobójcze: czas działania: 15 minut, stężenie: 100%
pH produktu:

dostępne opakowanie:
0,75L, ilość w kartonie: 12 sztuk, ilość na palecie 720 sztuk
5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC541
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H544

Usuwanie zabrudzeń
i osadów mineralnych

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do gruntownego mycia powierzchni
kwasoodpornych. Usuwa osady mineralne, cementowe, resztki mydła oraz
rdzę i kamień wodny.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni
zaleca się przygotować roztwór o stężeniu od 0,25% do 30% (25-3000 ml
środka na 10 l roztworu). Do mycia bieżącego zaleca się roztwór o stężeniu 1%
(100 ml środka na 10 l roztworu). Do mycia gruntownego zaleca się roztwór
o stężeniu 5% (500 ml środka na 10 l roztworu). Do okresowego doczyszczania
zaleca się roztwór o stężeniu 10% (1000 ml środka na 10 l roztworu).
Do usuwania szczególnie silnych i wielowarstwowych zabrudzeń zaleca się
roztwór o stężeniu 30% (3000 ml środka na 10 l roztworu). Do doczyszczania
silnych zabrudzeń stosować środek wyłącznie aplikowany na gąbkę
lub ściereczkę.

PREPARATY KWASOWE

horecaline
feel the innovation

Antypoślizgowość*

Anti-Stone

*Produkt w trakcie certyfikacji

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja

VC544 K

H630

Mycie lodówek, chłodni
I stali szlachetnej

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do mycia urządzeń chłodniczych
i stali szlachetnej. Neutralizuje przykre zapachy, skutecznie usuwa
zaplamienia po żywności i napojach. Bezpieczny dla mytych powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca
się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka na 1L roztworu).

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC630
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PREPARATY KWASOWE

GASTRO-ACID SPRAY

VC630R

Mycie i dezynfekcja
lodówek, chłodni
oraz stali szlachetnej

Dezynfekcyjny preparat do mycia urządzeń chłodniczych i powierzchni ze stali
szlachetnej o spektrum działania bakteriobójczymi grzybobójczym.
ZASTOSOWANIE: Gotowy do bezpośredniego użycia płyn dezynfekcyjnomyjący w sprayu do powierzchni ze stali szlachetnej, urządzeń odpornych
na działanie kwasów oraz powierzchni emaliowanych. Szczególnie zalecany do
stosowania w przemyśle spożywczym, cateringu, gastronomii, kuchniach
hotelowych i obiektach branży HoReCa. Do mycia i dezynfekcji lodówek,
lad chłodniczych, pojemników GN, mebli ze stali szlachetnej, zlewów, blatów,
krajalnic. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt służy
do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane
powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas
ekspozycji. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha.
Zdezynfekowane powierzchnie mogą być używane bezpośrednio
po procesie dezynfekcji. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać
wodą zdatną do picia. Nie wdychać par lub rozpylanej cieczy.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

PODŁOGI, WYKŁADZINY

VC630R

H510

Odplamiacz

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do usuwania plam zarówno oleistych
jak i na bazie wodnej. Usuwa ślady po kawie, herbacie, winie, sokach owocowych
i tuszu, czekoladzie oraz napojach energetycznych.
SPOSÓB UŻYCIA: Preparatem spryskać plamę (1-3 dozy), a następnie usunąć
zabrudzenie przy pomocy ścierki z mikrowłókna metodą tamponowania. Plamy
z nałożonym preparatem nie należy przecierać. Po usunięciu plamy
przeprowadzić proces neutralizacji.

Aktywny tlen

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC510
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H580

Mycie bieżące podłóg
- zapach mango-liczi

Profesjonalny, skoncentrowany preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego
utrzymania czystości wszelkich podłóg wodoodpornych. Nie pozostawia smug
i zacieków. Posiada długotrwały, orzeźwiający zapach owoców mango i liczi.
Nadaje się do mycia manualnego i maszynowego.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca
się stosować roztwór od 0,1% do 1% (od 1 do 10 ml środka na 1L roztworu)
w zależności od twardości wody.

PODŁOGI, WYKŁADZINY

horecaline
feel the innovation

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja

VC570

H582

Mycie bieżące podłóg
- zapach agawy
Teflon™ Surface Protector

Profesjonalny, skoncentrowany preparat myjąco- pielęgnujący do bieżącego
utrzymania czystości wszelkich podłóg wodoodpornych. Nie pozostawia smug
i zacieków. Nadaje długotrwały zapach agawy. Nadaje się do mycia
manualnego i maszynowego. Posiada właściwości antypoślizgowe
oraz antystatyczne. Zawarte w preparacie polimery pozostawiają na umytej
podłodze połysk. Preparat nie odkłada się na mytych powierzchniach
i pielęgnuje powłoki polimerowe.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii zaleca
się stosować roztwór od 0,1% do 1% (od 1 do 10 ml środka na 1L roztworu)
w zależności od twardości wody.
Teflon surface
protector

Certyfikat ESD*

NOWY
Antypoślizgowość*

PREPARAT

*Produkt w trakcie certyfikacji

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

Teflon™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy The Chemours Company FC, LLC, wykorzystywanym przez PPUH VOIGT Sp. z o.o. na podstawie licencji.
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SZYBY, MEBLE, SPRZĘTY

H500

Bieżące mycie wszelkich
powierzchni ponadpodłogowych

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do bieżącego mycia wszelkich
powierzchni ponadpodłogowych, matowych lub z połyskiem. Szybko odparowuje
i nie wymaga polerowania. Posiada właściwości pielęgnujące i antystatyczne.
SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy).
Przetrzeć powierzchnię ściereczką.

Anti-Fingerprint

Anti-Odour

Anti-Stone

Certyfikat ESD*

Aktywny Tlen

poprzednia
generacja

*Produkt w trakcie certyfikacji

VC500

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk

H501

Mycie wszelkich
powierzchni

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do bieżącego mycia wszelkich
powierzchni. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada
właściwości antystatyczne.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od stopnia zabrudzenia i technologii
zaleca się stosować roztwór od 0,25% do 5% (od 2,5 do 50 ml środka
na 1L roztworu).

Anti-Fingerprint

Anti-Odour

Anti-Stone

Certyfikat ESD*

Aktywny Tlen

*Produkt w trakcie certyfikacji

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC500K
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H520

Mycie powierzchni szklanych
Nanotechnologia

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do mycia powierzchni szklanych
i z połyskiem. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada
właściwości antystatyczne.
SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać preparatem ściereczkę (nie więcej niż 2-3 dozy).
Przetrzeć powierzchnię.

SZYBY, MEBLE, SPRZĘTY

horecaline
feel the innovation

Nanotechnologia

poprzednia
generacja

pH produktu:

VC520

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk

H521

Mycie powierzchni szklanych
Nanotechnologia

Profesjonalny, skoncentrowany preparat do mycia powierzchni szklanych
i z połyskiem. Szybko odparowuje i nie wymaga polerowania. Posiada
właściwości antystatyczne.
SPOSÓB UŻYCIA: W zależności od twardości wody i technologii zaleca się
stosować roztwór od 1% do 5% (od 10 do 50 ml środka na 1L roztworu).
H521 może być też stosowany jako produkt nierozcieńczony.

Nanotechnologia

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC520K
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GASTRO-SEPT
DEZYNFEKCJA

VC620

Mycie i dezynfekcja
powierzchni

Płynny preparat dezynfekująco - myjący na bazie czwartorzędowych
związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym
i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach
użytkowych nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane
powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Produkt przeznaczony do powierzchni, instalacji
technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany do stosowania
w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego,
rybnego i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio
przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 20÷30oC.
Powierzchnie i urządzenia mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą
zdatną do picia. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane
bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano
dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji. W przypadku czasu
ekspozycji 120 minut - powierzchnia musi być stale wilgotna.

dostępne opakowania: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
10L, ilość na palecie: 60 sztuk

poprzednia
generacja

VC550K
VC620

GASTRO-SEPT PLUS N

VC621N

Mycie i dezynfekcja
powierzchni

Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym
i grzybobójczym (drożdżakobójczym).
ZASTOSOWANIE: Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni
w obszarach kuchennych, restauracyjnych, cateringowych, obróbki żywności
i zakładach przemysłu spożywczego. Skutecznie likwiduje bakterie i grzyby.
Nadaje się do powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecany
do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, krajalnice, urządzenia, ciągi
produkcyjne, powierzchnie ze stali szlachetnej, lady chłodnicze, lodówki,
pojemniki GN, urządzenia i wyposażenie kuchni, zakładów spożywczych
i gastronomii. Zalecany do wszelkich powierzchni.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Dezynfekowane powierzchnie spryskać
preparatem i pozostawić na 1 minutę. Zdezynfekowane powierzchnie mogą
być używane bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Nie wdychać par lub
rozpylanej cieczy. Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk

poprzednia
generacja

VC550N
VC621N
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H575

Nabłyszczanie
i zabezpieczanie podłóg

Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania wszelkich
wodoodpornych podłóg. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED.
Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, pozostawiając trwałą, odporną
na ścieranie warstwę. Nabłyszczona powierzchnia charakteryzuje
się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu, brudu oraz nie powoduje
poślizgu.

NABŁYSZCZANIE

horecaline
feel the innovation

SPOSÓB UŻYCIA: Przed naniesieniem emulsji, podłoże należy dokładnie
wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem H590 lub H591,
zneutralizować wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie
powierzchnię pokryć środkiem H575 i natychmiast rozprowadzić
go równomiernie za pomocą nakładki
bawełnianej lub mopa
niepozostawiających włókien, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać.
Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność
można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża
powinna wynosić powyżej +10°C.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC575

H576

Nabłyszczanie
i zabezpieczanie parkietów

Profesjonalna emulsja do zabezpieczania i nabłyszczania parkietów, boazerii
oraz schodów drewnianych Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże,
pozostawiając trwałą, odporną na ścieranie warstwę. Użycie preparatu
zwiększa walory estetyczne podłoża zapewniając wysoki połysk
oraz wydobywając głębię koloru.
SPOSÓB UŻYCIA: Przed naniesieniem środka, podłoże należy dokładnie
oczyścić (metodą przetarcia) ze starych past, brudu i kurzu środkiem H591,
zneutralizować mopem zwilżonym wodą i pozostawić do całkowitego
wyschnięcia. Następnie na powierzchni rozprowadzić równomiernie (tworząc
cienką warstwę) za pomocą nakładki bawełnianej lub mopa preparat H576.
Nie wcierać. Powierzchnia musi sprawiać wrażenie mokrej. Po wyschnięciu
czynność należy powtórzyć. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej
+10°C. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować
rozcieńczony środek w stężeniu od 1 do 10% (10 do 100 ml koncentratu na 10 L
roztworu).
pH produktu:

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk

poprzednia
generacja

VC576
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NABŁYSZCZANIE

H560

Mycie i nabłyszczanie
stali szlachetnej

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do czyszczenia powierzchni ze stali
szlachetnej. Nabłyszcza i opóźnia proces ponownego osadzania się brudu.
SPOSÓB UŻYCIA: Produktem H652 usunąć pozostałości po obecnie
stosowanym środku. Preparatem H560 spryskać czystą ściereczkę,
a następnie polerować czyszczoną powierzchnię. Zbyt obfita aplikacja
powoduje powstanie smug i mazów na czyszczonej powierzchni.

Anti-Fingerprint

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC560
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Odświeżacz powietrza
o wydłużonym czasie działania - zapach leśny

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie lasu
iglastego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym
czasem działania.

ZAPACHY

H533

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na
ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych
przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności
od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz
stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania:
1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub
laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie
może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC533

H534

Odświeżacz powietrza
o wydłużonym czasie działania - pomarańcza

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie soczystej
pomarańczy. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym
czasem działania.
SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na
ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych
przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności
od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz
stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz
na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub
laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie
może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC534
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ZAPACHY

H535

Odświeżacz powietrza o wydłużonym
czasie działania - zapach fantazyjny

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie perfum.
Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie
w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem
działania.
SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na
ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych
przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności
od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz
stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz
na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub
laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie
może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC535

H536

Odświeżacz powietrza o wydłużonym
czasie działania - zapach mango-liczi

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie owoców
mango-liczi. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym
czasem działania.
SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na
ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych
przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności
od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz
stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz
na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub
laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie
może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC536
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Odświeżacz powietrza o wydłużonym
czasie działania - zapach premium

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie drzewa
sandałowego. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym
czasem działania.

ZAPACHY

H537

SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na ścianę
za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową. W pozostałych
przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia (przy podłodze). W zależności
od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz
stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz
na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub
laminowanych z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie
może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk
poprzednia
generacja

VC537

H538

Odświeżacz powietrza neutralizator
odorów - zapach świeżego prania

Profesjonalny, gotowy do użycia odświeżacz powietrza o aromacie świeżego
prania. Eliminuje nieprzyjemne zapachy i odory. Wykazuje intensywne działanie
w pomieszczeniach zawilgoconych. Charakteryzuje się wydłużonym czasem
działania.
SPOSÓB UŻYCIA: W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać
na ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę klozetową.
W pozostałych przypadkach aplikować w rogach pomieszczenia
(przy podłodze). W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego,
wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń.
Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni
i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Długotrwałe
działanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia.
Preparatu nie rozpylać „w powietrze”.

Anti-Odour

pH produktu:

dostępne opakowanie: 0,6L, ilość w kartonie: 12 sztuk
ilość na palecie: 420 sztuk

NOWY
PREPARAT
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HIGIENA RĄK

H610

Mydło w płynie bezzapachowe

Bezzapachowe mydło w płynie o właściwościach pielęgnacyjnych
przeznaczone do przemysłu spożywczego i branży HoReCa. Nie wysusza
skóry. Skutecznie eliminuje przykre zapachy ryb, przypraw, czosnku, mięsa
i tym podobne, powstałe w wyniku przygotowywania posiłków. Przeznaczone
do stosowania w obszarach gdzie niezbędne jest zachowanie standardów
zgodnych z systemem HACCP.
SPOSÓB UŻYCIA: Bieżące mycie rąk: energicznie pocierać wszystkie
powierzchnie namydlonych rąk przez co najmniej 10 sekund. Dokładne mycie
rąk: na zwilżone wodą dłonie nanieść niewielką dawkę mydła (3-5 ml).
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.
pH produktu:

dostępne opakowanie: 5L, ilość na palecie: 90 sztuk
poprzednia
generacja

VC610
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