
środek do gruntownego mycia silnie 
zabrudzonych powierzchni, stripper

VC 150

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu  oraz  w ce lu  uzyskan ia  dodatkowych 
szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)

®na temat preparatu GRUNDPUR   VC 150 należy
skontak tować s ię  z  Dz ia łem Techno log icznym
firmy VOIGT.

Niebezpieczeństwo

OPIS PRODUKTU:
®Preparat Firmy VOIGT GRUNDPUR  VC 150 to 

skoncentrowany zasadowy środek o podwyższonej 
skuteczności do gruntownego mycia mocno 
zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na 
działanie alkaliów. Środek niskopieniący, może być 
stosowany w maszynach czyszczących.
W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia przyjemny 
zapach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
®Preparat Firmy VOIGT GRUNDPUR  VC 150  skutecznie 

usuwa stary brud, tłuszcze, pasty oraz warstwy 
polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do 
przygotowania podłogi przed nałożeniem polimerów.

SPOSÓB UŻYCIA:
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych 
powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 10% 
(od 500 ml do 1 I środka na 10 I roztworu). Do usuwania 
warstw polimerowych zaleca się stosować roztwór od 10 
do 30% (od 1 do 3 I środka na 10 I roztworu). 
Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym 
roztworem i pozostawić na kilka minut. W przypadku 
starych, trudno zmywalnych zabrudzeń należy użyć 
szczotkę lub pad. Następnie zebrać brud i czyszczoną 
powierzchnię zneutralizować wodą.
Uwaga: przed zastosowaniem sprawdzić powierzchnie 
na trwałość kolorów.

INFORMACJE BHP:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu, H315: 
Działa drażniąco na skórę, P264: Dokładnie umyć ręce 
po użyciu, P280: Stosować rękawice ochronne/odzież 
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy, P302+P352: 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą 
ilością wody, P305+P351+P338: W PRZYPADKU 
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są 
i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P321: 
Zastosować określone leczenie (należy się udać do 
lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego 
produktu), P332+P313: W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. Informacja uzupełniająca: EUH208: 
Zawiera Octan linalilu. Może powodować wystąpienie 
reakcji alergicznej. Substancje, które mają wpływ na 
klasyfikację: 2-aminoetanol; Kwas benzenosulfonowy, 
pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa; Izotridekanol 
etoksylowany > 2,5 mol EO.
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek 
niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. 

Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

SKŁAD:
<5 % anionowych środków powierzchniowo czynnych,
<5 % niejonowy środków powierzchniowo czynnych, 
kompozycje zapachowe: HEXYL CINNAMAL, BENZYL 
ALCOHOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL.

EKOLOGIA:
Zawarte substancje są biodegradowalne. Środek nie 
zawiera APEO i formaldehydu.

OPAKOWANIA:
Butelka 1 L, kanister 10 L

GRUNDPUR
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