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Profesjonalne środki utrzymania czystości

Firma
Firma VOIGT była i jest nie tylko kreatorem polskiego rynku czystościowego,
ale i jedną z pierwszych polskich firm produkujących profesjonalne środki
utrzymania czystości. Marka VOIGT to wykwalifikowani specjaliści i gama
blisko 200 różnego rodzaju produktów, oferowanych klientom zarówno
w Polsce jak i za granicą. Styl pracy firmy VOIGT najlepiej wyraża misja:
"Nasz profesjonalizm, Twój komfort"

Produkty
Swój sukces firma VOIGT, buduje dzięki produktom wytwarzanym według
własnych, niepowtarzalnych receptur. W laboratorium staramy się
opracowywać rozwiązania, które sprostają oczekiwaniom najbardziej
wymagających klientów. Prowadzone badania pozwalają na zastosowanie
substancji aktywnych w optymalnych stężeniach zapewniających działanie
wszystkich składników w pełnej synergii.

Dystrybucja
Nasze produkty są doceniane i stosowane nie tylko na terenie Polski,
ale również wielu krajach Europy. Poprzez szeroko rozbudowaną sieć
dystrybucji jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego klienta. Oprócz szeroko
rozwiniętej logistyki na terenie kraju, mamy swoich Partnerów biznesowych
na Łotwie, Litwie, Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Bułgarii
oraz w Niemczech.

Voigt gwarantuje jakość
Przyszłość firmy Voigt budujemy na fundamentalnych wartościach.
Wymagamy by zarówno indywidualne postępowanie naszych pracowników
jak i ich decyzje związane z działalnością naszej firmy pozostawały w zgodzie
z tymi wartościami. Zapewnia to naszym odbiorcom gwarancję produktów
najwyższej jakości, niezmienność receptur oraz optymalną ich skuteczność.
Proces zakupowy opiera się na wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi
partnerami biznesowymi, a cykl produkcyjny przebiega zgodnie z najwyższymi
standardami europejskimi, również w zakresie ochrony środowiska.
Wraz z produktem proponujemy wiele elementów stanowiących wartość
dodaną. Opracowujemy dokumentację technologiczną, sporządzamy plany
higieny i instrukcje stanowiskowe. Realizujemy działania w zakresie szkoleń,
audytów i serwisu.
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Opcjonalny system dozowania
Transparentna skala pomocna w dozowaniu koncentratu
Piktogramy obrazujące sposób użycia
Uchwyt antypoślizgowy
Korkoklapka
Jednoznaczny kod kolorystyczny oznaczający strefę zastosowania
Czytelna nazwa oraz indeks produktu
Piktogram obrazujący obszar zastosowania
Wartość pH koncentratu oraz docelowego roztworu roboczego

Profesjonalne środki utrzymania czystości

profiline
Linia profiline dedykowana jest do szeroko rozumianego profesjonalnego
rynku utrzymania czystości. Głównym beneficjentem produktów są firmy
sprzątające, do których dyspozycji oddajemy ponad 60 preparatów
chemicznych. Sześciu grupom produktowym zostało przypisane sześć
kolorów: czerwony dedykowany produktom do mycia sanitariatów,
pomarańczowy przeznaczony dla środków do mycia powierzchni
podłogowych, zielony dla środków do gruntownego czyszczenia powierzchni,
niebieski to produkty do utrzymania czystości powierzchni ponadpodłogowych,
grupa srebrna to dyspersje polimerowe natomiast grupa fioletowa oznacza
preparaty przeznaczone do mycia i dezynfekcji. Przypisanie produktów do
poszczególnych grup kolorystycznych i zastosowanie spójnej kolorystycznie
korkoklapki ma na celu m.in. zapobieganie pomyłkom związanych
z nieodpowiednim dobraniem środka do dedykowanego obszaru
zastosowania. Produkowane przez nas preparaty posiadają wymagane atesty,
dopuszczenia oraz pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny. Produkty
zostały sklasyfikowane i posiadają karty charakterystyki, które są dostępne na
stronie internetowej. Preparaty dezynfekcyjne zgodnie z ustawą o produktach
biobójczych są zarejestrowane przez Urząd Rejestracji Produktów
Biobójczych.

Kod kolorystyczny
VOIGT jako jeden z kreatorów branży producentów profesjonalnych środków
czystości zdecydował się dostosować kolor szaty graficznej do czytelnego
i pożądanego przez rynek usług czystościowych kodu kolorystycznego.
Sześciu grupom produktowym zostało więc przypisane sześć kolorów.
Przypisanie produktów do poszczególnych grup kolorystycznych ma na celu
m.in. zapobieganie pomyłkom związanych z nieodpowiednim dobraniem
środka do dedykowanego obszaru zastosowania.
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Wartości pH preparatów
Profesjonalne środki czystości VOIGT posiadają oznaczenie wartości
pH koncentratu i roztworu. Ułatwia to użytkownikom sklasyfikowanie
charakteru produktu oraz jego potencjalnej skuteczności wobec konkretnych
typów zabrudzeń. Produkty o kwaśnym odczynie pH wykazują skuteczność
m.in. względem kamienia wodnego, wapiennego, rdzy, osadów cementowych,
nalotów urynowych. Zasadowy odczyn pH predestynuje produkty
do skuteczności względem olejów i tłuszczu pochodzenia przemysłowego
i spożywczego oraz innych zabrudzeń trudnych do usunięcia.
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O ile kluczowa jest zawartość i typ substancji powierzchniowo czynnych, o tyle
neutralny obszar pH wskazuje charakter pielęgnacyjno-myjący danego
preparatu. Wbrew powszechnej opinii, skala pH nie jest podstawowym
wskaźnikiem siły działania środka, a jedynie informacją sugerującą działanie
produktu przy usuwaniu wybranego typu zabrudzeń. Skala pH stanowi
też informację, którą należy brać pod uwagę dobierając produkt do mycia
konkretnego typu podłoża.
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pH roztworu:
Skala pH koncentratu oraz uzyskiwanego roztworu roboczego według
zalecanego stopnia rozcieńczenia, umieszczona na opakowaniach produktów
VOIGT.

Koło Sinner'a
Zależności w kole Sinner'a polegają na wyważeniu każdego z wymienionych
elementów. Zmniejszenie działania jakiegokolwiek z czynników należy
odpowiednio zrównoważyć pozostałymi elementami, składającymi się na
technologie sprzątania. Inaczej mówiąc w zależności od rodzaju mytej
powierzchni, typu zastanych zabrudzeń oraz częstotliwości mycia należy
zastosować odpowiednią technologię utrzymania czystości.
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Chemia
stosowanie środków chemicznych

Czyszczenie

Mechanika
działanie mechaniczne np. czyszczenie
ręczne, szorowarki, pady, szczotki
Czas reakcji
czas działania środka chemicznego lub
czynnika mechanicznego,
Temperatura
odpowiednia temperatura roztworu roboczego
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Technologie w produktach VOIGT
Tworząc w swoim laboratorium unowocześnione receptury środków czystości
profiline VOIGT miał na celu poprawę wydajności oraz zwiększenie ich
skuteczności. Wzbogacone o zaawansowane technologie produkty mają
podnieść jakość świadczonych usług, ułatwić pracę firm sprzątających przy
jednoczesnym obniżeniu jej kosztów. Wprowadzenie licznych innowacji do
produktów wynika ze zmian zachodzących na rynku czystościowym, użyciu
coraz bardziej nowoczesnych materiałów wykończeniowych oraz wzrostu
świadomości i wymagań zleceniodawców.

Nowy zapach

Anti-Fingerprint

Anti-Stone

Anti-Fog

Aktywny tlen

ESD

Antypoślizgowość

Nano
Technologia

Przyjemne zapachy
Zgodnie z trendem panującym na rynku utrzymania czystości wiele z produktów VOIGT
zostało wzbogaconych o nowoczesne zapachy, które w kilku przypadkach posiadają
właściwości neutralizujące odory. Komponenty zapachowe zostały dodane nawet do
produktów przeznaczonych do gruntownego czyszczenia, w których bardzo trudno
zneutralizować intensywny zapach składników chemicznych.
Technologia Anti-Fingerprint
O tę technologię zostały wzbogacone produkty do utrzymania czystości obszarów
biurowych, 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-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 Anti-Fog
Zadaniem Technologii Anti-Fog jest zabezpieczenie powierzchni przed osadzaniem się
pary wodnej. Zjawisko to jest szczególne widoczne i uciążliwe w łazienkach oraz
pomieszczeniach o dużej wilgotności. Dlatego technologia Anti-Fog jest wartością dodaną
do produktów przeznaczonych do mycia szyb oraz luster.
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.
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.
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.
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.
Teflon™ surface protector
Dzięki zastosowaniu Teflon™ surface protector czyszczone powierzchnie są chronione
przed ponownym osadzaniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości.
Teflon™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy The Chemours Company FC,
LLC., wykorzystywanym przez PPUH VOIGT Sp. z o.o. na podstawie licencji.
Certyfikat Ecolabel
Oznakowanie ekologiczne UE - Ecolabel jest głównym, oficjalnym europejskim
wyróżnieniem, przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe.
Ecolabel został ustanowiony w 1992 r. Europejski znak ekologiczny na wyrobach
wskazuje, że są one mniej szkodliwe dla środowiska niż podobne wyroby w ciągu całego
cyklu życia wyrobu.
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 100 L roztworu roboczego

RAPTOPUR VC 100
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, zasadowy środek do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych oraz do
utrzymania czystości w zawilgoconych pomieszczeniach (powierzchnie okołobasenowe, pomieszczenia
sportowe, szatnie). Skutecznie usuwa zabrudzenia z wszelkich powierzchni lakierowanych i emaliowanych.
Produkt o zwiększonej lepkości, w koncentracie odznacza się dłuższym czasem działania, gdyż wolniej spływa
po pionowych powierzchniach. Szczególnie zalecany do mycia wanien kąpielowych, brodzików i umywalek.
Zalecany również do utrzymania czystości posadzek, płytek ściennych, drzwi oraz ram okiennych. Umytym
powierzchniom nadaje delikatny połysk. Eliminuje odory, a w pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach.
Technologia Anti-Stone skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 1 do 5 %
(od 100 do 500 ml środka na 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować roztwór o większym
stężeniu lub koncentrat.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.

Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 50 L roztworu roboczego

PIKAPUR VC 110
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek do codziennej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Szybko rozpuszcza
i usuwa osady z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. Przeznaczony do
powierzchni i urządzeń odpornych na działanie kwasów takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal
szlachetna, szkło i tworzywa sztuczne. W mytych pomieszczeniach pozostawia długotrwały i przyjemny
zapach. Technologia Anti-Stone skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces
mycia.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia lub intensywności osadów zaleca się stosować roztwór od 2 do 10%
(od 200 do 1000 ml środka na 10 l wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytych powierzchniach lub
urządzeniach, pozostawić na chwilę i spłukać dokładnie wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować
większe stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 100 L roztworu roboczego

NANO SAN VC 112
ZASTOSOWANIE
Antybakteryjny, antystatyczny środek w postaci płynu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych poza obszarem, gdzie dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek (gabinety kosmetyczne, zakłady
służby zdrowia). Posiada przyjemny zapach grejpfrutów. Skutecznie usuwa rdzę, kamień wodny, tłusty brud,
osady wapienne i mydlane występujące na glazurze i szkle. Szczególnie zalecany do mycia armatury
łazienkowej, szyb kabin prysznicowych, wanien kąpielowych, powierzchni ceramicznych i porcelanowych.
Myte powierzchnie są wolne od smug i zacieków. Dodatkowo preparat opóźnia osadzanie się kamienia
wodnego. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Nowoczesna technologia
nanocząsteczek krzemu sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem
się brudu i znacznie łatwiej utrzymać czystość mytych powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia lub wielkości osadów zaleca się stosować roztwór od 1 do 10%
(100÷1000 ml środka na 10 l wody). W przypadku ciężkich do usunięcia zabrudzeń stosować koncentrat
nierozcieńczony pozostawiając na chwilę, przetrzeć, a następnie dokładnie spłukać wodą. W celu usunięcia
bakterii przygotować 3% roztwór preparatu (300 ml środka na 10 l roztworu), po czym pokryć nim czyszczoną
powierzchnię i pozostawić na 5 minut. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po
procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają
wentylacji.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.

Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 50 L roztworu roboczego

PIKASAT VC 120
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Zalecany do
czyszczenia powierzchni odpornych na działanie kwasów. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia tj. rdzę,
kamień wodny, osady wapienne, cementowe i urynowe oraz brud, tłuszcz i resztki mydła. Szczególnie
zalecany do doczyszczania muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Zastosowana technologia
Anti-Stone skutecznie opóźnia osadzanie się kamienia wodnego i ułatwia kolejny proces mycia. Eliminuje
odory, a w pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach. Nie stosować do powierzchni emaliowanych,
szklanych, plastikowych i gumowych oraz metodą spray.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2 do 10% (od 200 do
1000 ml środka na 10 I wody). Roztwór należy rozprowadzić na mytej powierzchni gąbką lub ściereczką,
pozostawić na chwilę i następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe
stężenie roztworu roboczego lub koncentrat.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH produktu:
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)

PIKASOFT-ŻEL VC 121
ZASTOSOWANIE
Produkt o właściwościach dezynfekcyjnych o bakteriobójczym i grzybobójczym spektrum działania
przeznaczony 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 poza obszarem medycznym i w przemyśle. Zalecany
również do powierzchni mających kontakt z żywnością.
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.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

AROMAT FRESH VC 122
ZASTOSOWANIE
Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków,
poczekalni, palarni, itp. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach wilgotnych.
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylać preparat z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę klozetową lub w rogu pomieszczenia.
W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji
zaleca się stosować od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać
powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Zastosowanie preparatu na te
powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

AROMAT FLOWER VC 124
ZASTOSOWANIE
Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków,
poczekalni, palarni, itp. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach wilgotnych.
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylać preparat z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę klozetową lub w rogu pomieszczenia.
W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości pomieszczenia oraz stopnia wentylacji
zaleca się stosować od 1 do 5 rozpyleń. Częstotliwość stosowania: 1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać
powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem. Zastosowanie preparatu na te
powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

AROMAT FRUIT GEL VC 129
ZASTOSOWANIE
Odświeżacz powietrza o zapachu soczystych winogron w postaci plastycznego żelu o wydłużonym działaniu,
przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, a także do pomieszczeń biurowych
i obszarów handlowych. Eliminuje odory, pozostawiając przyjemny, owocowy zapach. Wykazuje intensywne
działanie w pomieszczeniach zawilgoconych.
SPOSÓB UŻYCIA
Rozpylać preparat w miejscach niewidocznych: z tyłu muszli WC, do pojemnika na szczotkę klozetową
lub w rogu pomieszczenia. W zależności od oczekiwanego rezultatu dezodorującego, wielkości
pomieszczenia oraz stopnia wentylacji zaleca się stosować od 1 do 2 rozpyleń. Częstotliwość stosowania:
1 raz na 12 godzin. Nie spryskiwać powierzchni i przedmiotów plastikowych lub laminowanych z połyskiem.
Zastosowanie preparatu na te powierzchnie może wywołać efekt tłustych plam lub matowienia.
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Dostępne opakowania:
- kanister 5L niebieskie (paleta 114 szt.)
- kanister 5L białe (paleta 114 szt.)
Wydajność:
1L produktu = od 200 do 330 aplikacji

CLEAN HAND VC 600
ZASTOSOWANIE
Mydło w płynie przeznaczone dla każdego rodzaju skóry w tym bardzo wrażliwej. Przeznaczone jest do mycia
rąk, zwłaszcza w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie i wszędzie tam, gdzie występują
zwiększone wymagania sanitarne. Produkt testowany dermatologicznie; zgodny z systemem HACCP.
Mydło chroni i zapobiega wysuszaniu skóry. Zachowuje jej naturalny odczyn, także w przypadku częstego
stosowania; sprawia, że skóra jest przyjemna, miękka i delikatna. Mydło wzbogacono dodatkowo
o kompozycję związków powierzchniowo czynnych oraz specjalnie dobrane składniki nawilżające
i pielęgnujące.
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.
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 50 do 200 L roztworu roboczego

NEUTRAL VC 180
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek o neutralnym pH do mycia i pielęgnacji wodoodpornych powierzchni. Zalecany do
utrzymania czystości podłóg oraz przedmiotów z tworzyw sztucznych i laminatów, a także powierzchni
szkliwionych i porcelany. Może być również stosowany do bieżącej pielęgnacji wykładzin pokrytych
dyspersjami polimerowymi i woskowymi. Produkt szybko odparowuje. Nie pozostawia smug i zacieków.
Posiada właściwości niskopieniące. Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie
pozostawia osadów, smug i zacieków. Zalecany zarówno
do mycia maszynowego jak i ręcznego.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 2%
(od 50 do 200 ml środka na 10 I wody). Przemyć powierzchnię mopem lub czystą ściereczką i pozostawić
do wyschnięcia. Nie wymaga spłukiwania i wycierania do sucha.

Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 100 do 200 L roztworu roboczego

KAMPUR VC 225
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, mydlany środek do mycia marmuru, lastryka i podłóg kamiennych. Posiada właściwości
antystatyczne. Szczególnie zalecany do nawierzchni z kamienia naturalnego takich jak: marmur, klinkier,
granit, trawertyn, kwarcyt, onyks, a także PCV. Umytym powierzchniom nadaje połysk. Produkt szybko
odparowuje nie pozostawiając smug i zacieków. W umytym pomieszczeniu pozostawia długotrwały zapach.
Środek niskopieniący, do stosowania ręcznego i maszynowego. Zmniejszona lepkość ułatwia dozowanie oraz
rozpuszczalność produktu w wodzie.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1%
(od 50 do 100 ml środka na 10 I wody). W przypadku intensywnych zabrudzeń lub w celu utworzenia warstwy
ochronnej stosować roztwór użytkowy o większym stężeniu. Nie wymaga wycierania do sucha ani
polerowania.
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

HALPOL VC 230
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antypoślizgowy środek do maszynowego mycia i pielęgnacji wodoodpornych powierzchni.
Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Na mytych powierzchniach tworzy lekki
film, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponownego zabrudzenia
powierzchni. Szczególnie zalecany do utrzymania czystości wszelkich powierzchni sportowych, a także
w obiektach użyteczności publicznej, w których istnieje ryzyko poślizgu: w supermarketach, na dworcach,
lotniskach, a także halach sportowych, magazynowych i produkcyjnych. Jest środkiem niskopieniącym.
Nie powoduje odkładania się warstw połyskowych. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny
zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
Zaleca się stosować 1% roztwór preparatu (100 ml na 10 l wody). Produkt może być również stosowany przy
wycieraniu mopem na mokro.
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 33 do 143 L roztworu roboczego

DUOMATIC VC 231
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek przeznaczony do maszynowego utrzymania czystości i pielęgnacji wodoodpornych
posadzek. Szczególnie zalecany jest do posadzek z terakoty, płytek kamionkowych, terazzo oraz PCV.
Zalecany do bieżącego utrzymania czystości posadzek w supermarketach, halach magazynowych. Na mytych
powierzchniach tworzy lekki film z połyskiem, który ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje
możliwość ponownego zabrudzenia powierzchni. Środek niskopieniący, przeznaczony do mycia
maszynowego oraz ręcznego.
SPOSÓB UŻYCIA
Zastosowanie w automatach: do automatów myjących stosować roztwór od 0,7 do 1% (od 70 do 100 ml środka
na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni. Mycie ręczne: należy stosować roztwór
od 1 do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 I wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej powierzchni.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 67 do 200 L roztworu roboczego

NANO ORANGE VC 241
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni odpornych na działanie wody. Posiada
orzeźwiający, pomarańczowy zapach. Szczególnie zalecany do mycia marmuru, płytek szkliwionych, ceramiki,
PCV i innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu preparat szybko odparowuje,
nadając mytym powierzchniom delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. Zastosowana
nowoczesna nanotechnologia chroni czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu
i ułatwia kolejny proces mycia.
SPOSÓB UŻYCIA
Zarówno przy myciu ręcznym, jak i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1,5 %
(od 50 do 150 ml środka na 10 L wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu.
Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania, wycierania do sucha ani polerowania.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 67 do 200 L roztworu roboczego

NANO CHERRY VC 241C
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni odpornych na działanie wody. Posiada
orzeźwiający, wiśniowy zapach. Szczególnie zalecany do mycia marmuru, płytek szkliwionych, ceramiki,
PCV i innych powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu preparat szybko odparowuje,
nadając mytym powierzchniom delikatny połysk, nie pozostawiając żadnych smug i zacieków. Zastosowana
nowoczesna nanotechnologia chroni czyszczone powierzchnie przed ponownym osadzaniem się brudu
i ułatwia kolejny proces mycia.
SPOSÓB UŻYCIA
Zarówno przy myciu ręcznym, jak i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1,5 %
(od 50 do 150 ml środka na 10 L wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu.
Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania, wycierania do sucha ani polerowania.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 100 do 200 L roztworu roboczego

HD FLOOR VC 247
ZASTOSOWANIE
Nowoczesny, antystatyczny środek do mycia wszelkich podłóg odpornych na działanie wody. Zalecany do
bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych preparatem HD FLOOR PROTECT VC 370. Dzięki zastosowaniu
Teflon™ surface protector czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu
i znacznie łatwiej utrzymać je w czystości; doskonale zwilża powierzchnię nawet przy niskich stężeniach
roboczych. Skutkuje to równomiernym pokryciem powierzchni środkiem bez żadnych smug i zacieków.
Dzięki zawartym polimerom pozostawia połysk. Preparat nie odkłada się na mytych powierzchniach.
SPOSÓB UŻYCIA
Zarówno w myciu ręcznym, jak i automatami czyszczącymi zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do
100 ml środka na 10 I wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu. Umyta
powierzchnia nie wymaga spłukiwania ani wycierania do sucha.
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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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 40 L roztworu roboczego

TEPI-EX VC 260
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia metodą ekstrakcyjną wykładzin dywanowych
(naturalnych i syntetycznych) oraz dywanów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych związków powierzchniowo
czynnych i polimerów następuje kapsułkowanie brudu, dzięki czemu zabrudzenia są łatwo usuwalne.
Proces ten opóźnia powstawanie ponownych zanieczyszczeń. Preparat nie zawiera optycznych rozjaśniaczy
ani wybielaczy. Impregnuje czyszczone powierzchnie. Likwiduje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając
w pomieszczeniu przyjemną świeżość.
SPOSÓB UŻYCIA
Przeznaczone do czyszczenia powierzchnie dokładnie odkurzyć. W mało widocznym miejscu sprawdzić je na
trwałość koloru i oddziaływanie środka na materiał, z którego są wykonane. W zależności od stopnia
zabrudzenia czyszczonych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 2,5 do 5% (od 250 do 500 ml środka na
10 l wody). Przygotowany roztwór rozprowadzić za pomocą rozpylacza na powierzchni, a następnie dokładnie
czyścić za pomocą maszyny natryskowo-ssącej. Przy bardzo silnych zabrudzeniach czynność należy
powtórzyć. W przypadku intensywnego tworzenia się piany w zbiorniku maszyny z zanieczyszczeniami
zastosować odpieniacz marki VOIGT: TEPI-O VC 261. Po zakończeniu procesu czyszczenia wykładzinę lub
dywan pozostawić do wyschnięcia. W tym czasie nie należy po nich chodzić.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)

TEPI-O VC 261
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek zapobiegający powstawaniu piany w urządzeniach czyszczących. Przeznaczony jest
do odkurzaczy wodnych, automatów czyszczących oraz urządzeń rozpylająco-ekstrakcyjnych. Skutecznie
zmniejsza ilość piany wytwarzającej się w zbiornikach na brudną wodę.
SPOSÓB UŻYCIA
Przy tworzeniu się piany dodawać TEPI-O do zbiornika z brudną wodą. Dozowanie zależne jest od stopnia
pienienia się. Należy zwrócić uwagę, aby środek TEPI-O nie dostał się do zbiornika z roztworem czyszczącym
lub bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 17 L roztworu roboczego

TEPI-P VC 262
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek do czyszczenia wykładzin dywanowych i dywanów metodą szamponowania oraz
aktywnej, suchej piany, która zapobiega przemoczeniu mytych powierzchni. Nadaje się do czyszczenia
materiałów zarówno naturalnych jak i syntetycznych. Nie zawiera optycznych wybielaczy. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych związków powierzchniowo czynnych i polimerów następuje kapsułkowanie brudu, dzięki
czemu zabrudzenia są łatwo usuwalne. Proces ten opóźnia powstawanie ponownych zabrudzeń. Preparat
może być stosowany zarówno do prania ręcznego, jak i za pomocą maszyn czyszczących.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed zastosowaniem preparatu, w mało widocznym miejscu, przeprowadzić test na trwałość kolorów
i oddziaływanie środka na materiał, z którego jest wykonana wykładzina lub dywan. Do czyszczenia ręcznego
zastosować roztwór od 6 do 10% (od 600 do 1000 ml koncentratu na 10 l wody). Do czyszczenia
mechanicznego zastosować roztwór do 5% (500 ml koncentratu na 10 l wody).
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 100 do 200 L roztworu roboczego

PANELIN VC 300
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia paneli podłogowych i ściennych. Usuwa kurz, brud oraz
plamy i zatłuszczenia. Na mytych powierzchniach pozostawia cienką powłokę o delikatnym połysku. Zawarte
polimery zwiększają odporność paneli na wtórne zbrudzenia. W mytym pomieszczeniu pozostawia przyjemny
zapach. Zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg olejowanych.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 1%
(od 50 do 100 ml środka w 10 l wody). Podłogę przemywać lekko wilgotną ściereczką (nie namaczać!).
Ściereczka lub mop muszą być dobrze wyciśnięte. Podłogi nie wycierać na sucho. Stare powłoki usuwa się
przecierając podłogę wodą.

Antypoślizgowość
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 400 L roztworu roboczego

EUPALIN VC 350
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antypoślizgowy środek do mycia i nabłyszczania podłóg. Skutecznie usuwa
zanieczyszczenia i nadaje powierzchniom ładny połysk. W umytym pomieszczeniu pozostawia przyjemny
zapach. Szczególnie zalecany do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych środkami polimerowymi marki
VOIGT m.in.. HD FLOOR PROTECT VC 370 lub METALLIC DISPERSION VC 330. W tym przypadku nie tylko
czyści, ale również utrwala warstwę polimerową, zapewniając jej dłuższą żywotność.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,25 do 0,5 %
(od 25 do 50 ml środka na 10 l wody).
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2. PRODUKT POSIADA
CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 3 do 10 L roztworu roboczego

GRUNDPUR VC 150
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno
zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa stary brud, tłuszcze,
pasty oraz warstwy polimerowe - stripper. Szczególnie zalecany do przygotowania podłogi przed nałożeniem
polimerów. Środek niskopieniący, może być stosowany w maszynach czyszczących. W doczyszczanym
pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Uwaga: przed zastosowaniem sprawdzić powierzchnie na
trwałość kolorów.
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 r-ru). Do usuwania warstw polimerowych zaleca się stosować roztwór od 10 do 30%
(od 1 do 3 I środka na 10 I r-ru). 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.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 2,5 do 100 L roztworu roboczego

GRUND NEUTRAL VC 153
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, neutralny środek o silnych właściwościach czyszczących przeznaczony do gruntownego
czyszczenia wodoodpornych powierzchni podłogowych. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia, woski
oraz powłoki polimerowe bez konieczności neutralizacji. W odpowiednich rozcieńczeniach może być również
stosowany do bieżącego utrzymania czystości posadzek nie pokrytych polimerami. Posiada właściwości
niskopieniące. Zalecany zarówno do mycia maszynowego jak i ręcznego. W doczyszczanym pomieszczeniu
pozostawia przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
USUWANIE POWŁOK POLIMEROWYCH: Zaleca się stosować roztwór 40% (4 litry koncentratu na 10 l r-ru).
Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym roztworem myjącym i pozostawić na 10-20 minut.
W celu zwiększenia skuteczności procesu usuwania starych powłok należy zastosować do szorowania
odpowiedni pad. Następnie zebrać brud bez neutralizacji podłogi.
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE: W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się stosować roztwór
od 10 do 30% (od 1 do 3 l środka na 10 l r-ru). Roztwór roboczy pozostawić kilkanaście minut na mytej
powierzchni, w razie potrzeby szorować. Następnie zebrać brud. Do codziennego utrzymania czystości
posadzek stosować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 l r-ru).
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Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 3 do 67 L roztworu roboczego

GRUND LIGHT VC 155
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, lekko alkaiczny środek o silnych właściwościach czyszczących przeznaczony
do gruntownego mycia wodoodpornych powierzchni podłogowych. Aktywnie usuwa silne zabrudzenia, pasty
oraz powłoki polimerowe. W odpowiednich rozcieńczeniach może być również stosowany do bieżącego
utrzymania czystości. Posiada właściwości niskopieniące. Zalecany zarówno do mycia maszynowego jak
i ręcznego. W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia przyjemny zapach. Uwaga: Przed zastosowaniem
powierzchnię sprawdzić na trwałość kolorów.
SPOSÓB UŻYCIA
USUWANIE POWŁOK POLIMEROWYCH: W zależności od stanu usuwanych powłok stosować koncentrat
lub 30% roztwór (3 litry koncentratu na 10 l r-ru). Czyszczoną powierzchnię namoczyć przygotowanym
roztworem myjącym i pozostawić na 10-20 minut. W celu zwiększenia skuteczności procesu usuwania starych
powłok można zastosować szorowanie szczotką lub padem. Następnie należy zebrać brud i zneutralizować
podłogę czystą wodą. MYCIE RĘCZNE: Do gruntownego mycia, w zależności od stopnia zabrudzenia zaleca
się stosować roztwór od 10 do 30% (od 1 do 3 l środka na 10 l r-ru). Roztwór roboczy pozostawić kilka minut na
mytej powierzchni, w razie potrzeby szorować. Następnie zebrać brud i przemyć podłogę czystą wodą.
Do codziennego utrzymania czystości posadzek stosować roztwór od 1,5 do 4% (od 150 do 400 ml środka na
10 l wody). MYCIE MASZYNOWE: W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się
stosować roztwór od 2,5 do 8% (od 250 do 800 ml środka na 10 l wody). Przy mocnych zabrudzeniach lub
w przypadku wyjałowionych, matowych podłóg stosować większe stężenia.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 7 do 100 L roztworu roboczego

GRUNDMAX VC 156
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, środek do czyszczenia mocnych zanieczyszczeń. Idealnie usuwa wszelkie zabrudzenia
z wodoodpornych powierzchni. Dzięki zdolności wnikania głęboko w pory i wysokim właściwościom
transportowania brudu, idealny do czyszczenia szorstkich powierzchni mikroporowatych (gresy). Skutecznie
usuwa nawet najgłębszy, wielodniowy brud i mocno przywarte zabrudzenia. Produkt nadaje się do stosowania
zarówno w myciu maszynowym, jak i ręcznym. Może być stosowany w czyszczeniu zasadniczym i codziennym
czyszczeniu konserwującym. Produkt niskopieniący. Preparat posiada przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
Czyszczenie zasadnicze: stosować roztwór od 5 do 15% (od 500 do 1500 ml środka na 10 I r-ru). Rozlać
wystarczającą ilość roztworu czyszczącego, wyszorować gruntownie szczotką lub gąbką i dobrze odessać.
Zmyć czystą, zimną wodą i odessać ponownie. Minimalny czas oddziaływania roztworu czyszczącego wynosi
5 min. Czyszczenie konserwujące: przygotować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 I wody).
Zastosować 2-stopniowe mycie na mokro maszyną szorująco-odsysającą lub myć ręcznie. Uwaga:
Nie stosować z ciepłą lub gorącą wodą!
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 200 L roztworu roboczego

BRUDPUR VC 242
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, silny środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych
na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady
kuchenne. Szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz w domu. Zalecany do
mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych firan.
Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu
od 0,5 do 5% (od 50 do 500 ml środka na 10 I wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone
smarem czyścić środkiem rozcieńczonym w stężeniu od 5 do 50% (od 0,5 do 10 I środka na 10 I wody).
Do prania stosować rozcieńczenie od 0,1 do 1% (od 10 do 100 ml środka na 10 I wody).
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD
ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI CEI-IEC 61340-5-1:2009.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 200 L roztworu roboczego

BRUDPUR VC 242 Premium
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, zapachowy środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni
odpornych na działanie alkaliów. Skutecznie usuwa nawet mocne zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary
oraz osady kuchenne. Szczególnie zalecany do mycia w warsztatach, halach fabrycznych oraz w domu.
Zalecany do mycia części maszyn, silników oraz prania odzieży roboczej i moczenia mocno zabrudzonych
firan. Wykładziny należy sprawdzić na trwałość kolorów. W doczyszczanym pomieszczeniu pozostawia
przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 5% (od 50 do
500 ml środka na 10 I wody). Części mocno zaolejone lub zabrudzone smarem czyścić środkiem
rozcieńczonym w stężeniu od 5 do 50% (od 0,5 do 10 I środka na 10 I wody). Do prania stosować rozcieńczenie
od 0,1 do 1% (od 10 do 100 ml środka na 10 I wody).
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 3 do 67 L roztworu roboczego

GRILLPOL VC 243
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek o wysokim, zasadowym pH do usuwania tłustych, spieczonych oraz białkowych
zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów odpornych na działanie alkaliów. Szczególnie
skutecznie czyści grille, piekarniki, rożna, ruszta oraz płyty grzewcze kuchenek gazowych. Zalecany do
doczyszczania szyb kominkowych oraz sadzy z kotłów grzewczych.
Nie niszczy powierzchni emaliowanych.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni zaleca się stosować roztwór od 5 do 30%
(od 150 do 1000 ml środka na 3 l r-ru). W przypadku wieloletnich zabrudzeń należy stosować koncentrat.
Wyższa temperatura oraz moczenie powierzchni i przedmiotów ułatwia usunięcie zanieczyszczeń.
Czyszczone powierzchnie należy dokładnie spłukać czystą wodą.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 200 L roztworu roboczego

VOBEST VC 244
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, wysokoalkaliczny środek z aktywnymi rozpuszczalnikami brudu. Szczególnie zalecany
do warsztatów samochodowych, hal fabrycznych i innych obiektów przemysłowych. Usuwa zaschnięty brud,
pozostałości po tłuszczach, olejach, stare, wielowarstwowe powłoki brudu i sadzę. Zalecany do stosowania
w urządzeniach ciśnieniowych; czyszczenia elewacji kamiennych, przejść podziemnych, tuneli i stacji metra.
Środka nie należy stosować do powierzchni drewnianych, laminatów i wykładzin dywanowych.
SPOSÓB UŻYCIA
Sprawdzić trwałość kolorów czyszczonej powierzchni. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni użyć
roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 I wody). Przy mniejszych zabrudzeniach, jak również
przy stosowaniu automatów myjących lub urządzeń pod ciśnieniem wystarczy roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do
100 ml środka na 10 I wody). Po czyszczeniu dokładnie spłukać wodą.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 480 szt.)
- kanister 5L (karton: 4 szt., paleta 96 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 100 L roztworu roboczego

SMELPOL VC 440
ZASTOSOWANIE
Płynny preparat antybakteryjny do wszelkich wodoodpornych powierzchni o bakteriobójczym spektrum
działania, rozkładający szkodliwe związki siarkowodorowe zachodzące w procesach gnilnych. Eliminuje
nieprzyjemne zapachy (odory) pozostawiając cytrusowy zapach. Rozpuszcza tłuszcze, oleje, woski, białka.
Usuwa farby drukarskie. Zalecany jest do stosowania w kuchniach, rzeźniach, hotelach, restauracjach,
kantynach. Może być wykorzystywany w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach, składowiskach śmieci,
śmietnikach, toaletach stacjonarnych. Preparat eliminuje zapachy spalenizny.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenia: mycie posadzek w kuchniach i rzeźniach 10% (1 I środka na 10 I wody), mycie posadzek
w toaletach 2% (200 mI środka na 10 I wody), śmietniki, wysypiska śmieci 1% (100 mI środka na 10 I wody),
oczyszczalnie ścieków 0,001% (10 mI środka na 1 000 I wody). Wydajność 1 litra preparatu przy zastosowaniu
2
metody rozpylania wynosi około 400 m . Dla działania antybakteryjnego roztwór 2% (200 mI środka na 10 I
wody) preparatu nanieść na myte powierzchnie, odczekać 5 minut i spłukać obficie wodą. Roztwór
przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zdezynfekowane powierzchnie należy spłukać wodą o jakości
wody pitnej. Umyte powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po procesie mycia. Pomieszczenia,
w których dokonywano mycia powierzchni nie wymagają wentylacji.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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Anti-Stone
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 50 L roztworu roboczego

KATOPOL VC 171
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek przeznaczony do mycia wodoodpornych powierzchni,
a w szczególności przedmiotów z tworzyw sztucznych, pleksi oraz powierzchni lakierowanych. Zalecany do
mycia komputerów, telewizorów, ekranów LCD, radioodbiorników, aparatów telefonicznych oraz innych
urządzeń biurowych. Dzięki podwyższonym właściwościom antystatycznym nadaje się również do mycia
posadzek w obiektach, w których mogą wystąpić wyładowania pól elektrostatycznych. Myte powierzchnie
pozostawia bez smug i zacieków. Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie
pozostawia osadów, smug i zacieków. Posiada przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
Zaleca się stosować roztwór 2 % (200 ml środka na 10 I wody). Przemywać wilgotną ściereczką
nie pozostawiającą włókien. W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu roboczego
lub koncentrat.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI
CEI-IEC 61340-5-1:2009.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 100 L roztworu roboczego

LASIPUR VC 175
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych. Skutecznie usuwa
brud, kurz i zatłuszczenia. Szczególnie zalecany do mycia szyb i luster oraz innych powierzchni szkliwionych.
Może być stosowany do usuwania tłustych osadów oraz nalotów sadzy z plastikowych i drewnianych ram
okiennych. Dzięki zastosowaniu technologii Anti-Fog umyte powierzchnie zabezpieczone są przed
osadzaniem się pary. Nie pozostawia smug i zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem, a następnie wytrzeć starannie czystą, suchą ściereczką
nie pozostawiającą włókien. Nie wymaga spłukiwania wodą ani polerowania. Nakrętka umożliwia
bezpośrednie rozpylanie. W przypadku mycia dużych powierzchni o nieznacznym stopniu zabrudzenia zaleca
się stosować roztwór od 1 do 5% (od 100 do 500 ml środka na 10 l wody). Dla szybszego efektu zaleca się
zastosowanie gumowych ściągaczy do szyb.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

NANO GLASS VC 176
ZASTOSOWANIE
Nowoczesny środek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia
pozostawiając krystaliczny blask mytych powierzchni bez smug. Zastosowana nanotechnologia działa
antystatycznie oraz jednocześnie opóźnia odkładanie się brudu i ułatwia ponowne mycie powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA
Zabrudzone powierzchnie spryskać środkiem, a następnie przetrzeć czystą ściereczką. Nie wymaga
wycierania i polerowania do sucha. Dla szybszego efektu zaleca się zastosowanie gumowych ściągaczy do
szyb.

Anti-Stone

Nowy zapach
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 50 do 200 L roztworu roboczego

GLANZPUR VC 240
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany środek do mycia powierzchni szkliwionych, w tym przedmiotów szklanych oraz
porcelanowych. Skutecznie usuwa brud, kurz i zatłuszczenia oraz zapobiega powstawaniu kamienia
wodnego. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk. Zastosowana technologia Anti-Fingerprint
dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed niepożądanymi odciskami palców i dłoni. Dzięki technologii
Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie pozostawia osadów, smug i zacieków. Szczególnie
zalecany do mycia posadzek ceramicznych, płytek oraz przeszkleń. W mytych pomieszczeniach pozostawia
przyjemny, orzeźwiający zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się stosować roztwór od 0,5 do 2% (od 50 do
200 ml środka na 10 l wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenie roztworu.
Nie wymaga wycierania do sucha i polerowania.
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Nowy zapach

pH koncentratu: 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Anti-Fingerprint

9 10 11 12 13 14

pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 100 do 200 L roztworu roboczego

MEBLIN VC 245
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni drewnianych, drewnopodobnych,
laminowanych oraz innych powierzchni wodoodpornych. Zalecany do mycia mebli, zarówno matowych
jak i z połyskiem oraz przeszkleń. Może być stosowany do utrzymania czystości i pielęgnacji mebli ze skóry
naturalnej i ekologicznej. Technologia Anti-Fingerprint dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed
niepożądanymi odciskami palców i dłoni. Produkt szybko odparowuje, a zastosowana technologia zapobiega
powstawaniu smug i zacieków. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się roztwór od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml
środka na 10 l wody). Myte powierzchnie przemywać wilgotną ściereczką, nie pozostawiającą włókien.
Nie wymaga wycierania do sucha ani polerowania.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 400 L roztworu roboczego

UNIWERSAL VC 250
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany, antystatyczny, środek o uniwersalnym zastosowaniu do mycia wodoodpornych
powierzchni. Zalecany do mycia podłóg, mebli, płytek podłogowych i ściennych oraz powierzchni
lakierowanych. Skutecznie usuwa brud z porcelany i szkła. Zastosowany aktywny tlen wspomaga proces
usuwania brudu. Dzięki technologii Anti-Stone preparat na mytych powierzchniach nie pozostawia osadów,
smug i zacieków. Zastosowana technologia Anti-Fingerprint dodatkowo zabezpiecza powierzchnie przed
niepożądanymi odciskami palców i dłoni. W mytych pomieszczeniach pozostawia przyjemny zapach.
Szczególnie zalecany do utrzymania czystości w obiektach biurowych oraz wszędzie tam, gdzie występuje
duże zróżnicowanie typów powierzchni.
SPOSÓB UŻYCIA
Zaleca się stosować roztwór 0,25% (25 ml środka na 10 I wody). W przypadku silnych zabrudzeń stosować
roztwór o większym stężeniu lub koncentrat.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI
CEI-IEC 61340-5-1:2009.
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Nowy zapach

pH produktu:
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L produktu = 70 m2 powierzchni

METALLIC DISPERSION VC 330
ZASTOSOWANIE
Powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych do nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV
i lastryko. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się
metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny
zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem
GRUNDPUR VC 150, przemyć wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię
pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa (typu baranek), tworząc cienką
warstwę. Nie wcierać. Po nałożeniu powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można
powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10oC.
Środka nie rozcieńczać w wodzie. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środki marki VOIGT:
HD FLOOR VC 247, NEUTRAL VC 180 lub EUPALIN VC 350. Powtórne użycie METALLIC DISPERSION
VC 330 wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem GRUNDPUR VC 150.
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
Wydajność:
2
1L produktu = 70 m powierzchni

METALIC LUX VC 330L
ZASTOSOWANIE
Powłoka polimerowa do nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV, lastryko oraz podłóg kamiennych
przeznaczona do powierzchni o mniejszym natężeniu ruchu. Naniesiona powłoka jest trwała, odporna na
ścieranie i nie przyjmuje brudu; na podłodze daje efekt metalicznego połysku bez polerowania.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed zastosowaniem METALLIC LUX VC 330L podłogę należy dokładnie wyczyścić środkiem GRUNDPUR
VC 150, przemyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozprowadzić równomiernie METALLIC LUX
VC 330L za pomocą mopa (typu baranek). W celu zwiększenia połysku należy nanieść drugą warstwę,
po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Do bieżącego utrzymania czystości podłóg pokrytych METALLIC LUX
VC 330L zaleca się stosować środki marki VOIGT: HD FLOOR VC 247 lub NEUTRAL VC 180. Okresowo,
w celu utrzymania połysku zaleca się przemywanie czystej podłogi 2% roztworem METALLIC LUX VC 330L
(200 ml środka na 10 l wody) lub 0,5% roztworem EUPALIN VC 350 (50 ml środka na 10 l wody).
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L produktu = 70 m2 powierzchni

METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL VC 330P
ZASTOSOWANIE
Antypoślizgowa, wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej twardości i odporności na
ścieranie. Przeznaczona do powierzchni o dużym natężeniu ruchu oraz do wszystkich wodoodpornych podłóg
i wykładzin. Zalecana do stosowania w procesie HIGH-SPEED.
SPOSÓB UŻYCIA
Na gruntownie wyczyszczoną preparatem GRUNDPUR VC 150 posadzkę, nanieść równomiernie
przy pomocy mopa 2-3 cienkie warstwy środka. Po każdorazowym naniesieniu powłoki należy odczekać
aż do wyschnięcia każdej z położonych warstw. Do bieżącej pielęgnacji zaleca sie stosować neutralne
środki myjące marki VOIGT: HD FLOOR VC 247, NEUTRAL VC 180 lub EUPALIN VC 350. W przypadku
zarysowań powierzchni należy zastosować wodny roztwór METALLIC DISPERSION PROFESSIONAL
VC 330P w stosunku 1:1 i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą profesjonalnego sprzętu.
Do usunięcia zużytych warstw polimerowych należy użyć środka GRUNDPUR VC 150.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT ESD ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI NORMAMI
CEI-IEC 61340-5-1:2009.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L produktu = 70 m2 powierzchni

METALLIC LINO VC 333
ZASTOSOWANIE
Powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych dedykowana głownie do nabłyszczania posadzek
wykonanych z linoleum. Może być stosowana również do powierzchni z PCV i lastryko. Innowacyjna dyspersja,
tworzy trwałą powłokę nawet na niedoschniętych podłożach, co znacznie skraca czas polimeryzacji.
Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest elastyczna i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się
metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny
zapach. Dla wydłużenia żywotności powłoki zaleca się jej polerowanie.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych warstw polimerów i brudu przy
pomocy preparatu GRUND NEUTRAL VC 153, który nie wymaga neutralizacji doczyszczanych powierzchni.
Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa
lub baranka, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Po nałożeniu powierzchnia sprawia wrażenie mokrej.
Po wyschnięciu czynność należy powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna
o
wynosić powyżej +10 C. Środka nie rozcieńczać w wodzie. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środki
marki VOIGT: NEUTRAL VC 180 lub EUPALIN VC 350.
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.

34

| feel the innovation

Antypoślizgowość

pH produktu:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L produktu = 70 m2 powierzchni

PARKIET BŁYSK VC 340
ZASTOSOWANIE
Antypoślizgowa emulsja na bazie wosków i polimerów do nabłyszczania powierzchni drewnianych,
uprzednio zaimpregnowanych lakierami. Szczególnie zalecany do parkietów, boazerii oraz schodów
drewnianych. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje
się wysokim stopniem połysku, nie przyjmuje kurzu i brudu oraz nie powoduje poślizgu. Rozcieńczony preparat
doskonale nadaje się do mycia bieżącego nawet zmatowionych i nielakierowanych powierzchni drewnianych.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu oraz pozostawić
do całkowitego wyschnięcia. W tym celu zaleca się stosować środek GRUND LIGHT VC 155. Następnie
powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą nakładki bawełnianej
lub mopa, tworząc cienką warstwę. Nie wcierać. Powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu
czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić
powyżej +10oC. Do bieżącej pielęgnacji na czyste i odkurzone powierzchnie stosować rozcieńczony środek
w stężeniu od 1 do 10% (100 do 1000 ml koncentratu na 10 L wody).
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 400 L roztworu roboczego

POLYGRUND VC 360
ZASTOSOWANIE
Polimerowy środek przeznaczony do zabezpieczenia podłóg kamiennych oraz marmurowych. Posiada
podwyższoną odporność na ścieranie. Może służyć zarówno jako podkład (gruntowanie), jak również jako
środek konserwujący, myjący i pielęgnujący. Preparat na powierzchni pozostawia warstwę ochronną,
charakteryzującą się połyskiem, twardością oraz brakiem poślizgu. Preparat zawiera poniżej 5% związków
powierzchniowo czynnych.
SPOSÓB UŻYCIA
Podkład: na dokładnie wyczyszczoną powierzchnię preparatem GRUNDPUR VC 150 nałożyć, w zależności
od porowatości podłoża, 2 lub 3 warstwy nierozcieńczonego preparatu. Każdą następną warstwę nakładać po
całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Średni czas schnięcia wynosi około 2 godziny i jest uzależniony od
temperatury podłoża oraz wilgotności powietrza. W celu wzmocnienia połysku i szybszego utwardzenia
ostatnią warstwę podkładu należy przepolerować wysokoobrotową polerką. Pielęgnacja: posadzki kamienne
o wysokim połysku należy przemywać na mokro roztworem w stosunku od 2,5 do 10% (od 250 do 1000 ml
środka na 10 l wody). Konserwacja: w zależności od stopnia zabrudzenia posadzki zaleca się stosować wodny
roztwór preparatu w stosunku od 0,25 do 0,5% (25÷50 ml środka na 10 l wody).
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
2
1L produktu = 70 m powierzchni

HD FLOOR PROTECT VC 370
ZASTOSOWANIE
Wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie,
przeznaczona do powierzchni o dużym natężeniu ruchu. Zalecana do wszystkich wodoodpornych podłóg
i wykładzin, za wyjątkiem nieimpregnowanych parkietów, wykładzin tekstylnych oraz posadzek
glazurowanych. Przeznaczona do stosowania w procesie HIGH-SPEED. Dzięki zastosowaniu Teflon™
surface protector nałożona warstwa posiada podwyższoną trwałość, odporność na ścieranie oraz środki
dezynfekcyjne oparte na alkoholu. Chroni powierzchnię przed ponownym osadzaniem się brudu. Nałożona
powłoka wykazuje zdolności „samoregeneracji” - ewentualne zarysowania można łatwo zminimalizować
przez przepolerowanie. Powłoka ta jest oparta na nowoczesnej technologii nanocząsteczek krzemu, która
sprawia, że łatwiej utrzymać czystość mytych powierzchni. Dodatkowo preparat charakteryzuje się świeżym
zapachem uwalnianym podczas procesu polimeryzacji.
SPOSÓB UŻYCIA
Na gruntownie wyczyszczoną podłogę nanieść równomiernie przy pomocy mopa 2 lub 3 cienkie warstwy
środka. Po każdorazowym naniesieniu należy odczekać aż do wyschnięcia każdej warstwy. W celu
wzmocnienia połysku przeprowadzić proces HIGH-SPEED. W przypadku zarysowań powierzchni należy
zastosować wodny roztwór preparatu w stężeniu 3% i przeprowadzić proces HIGH-SPEED za pomocą
profesjonalnego sprzętu.
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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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 17 do 200 L roztworu roboczego

EPIDEMED VC 400
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych
związków amoniowych. Posiada spektrum działania: grzybobójcze (w zakresie grzybów drożdżopodobnych),
bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze, w tym również wobec wirusa ptasiej grypy typu H3N8 i H5N1.
Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W stężeniach użytkowych nie wpływa ujemnie na dezynfekowane
powierzchnie.
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na
działanie wody. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach
przemysłu spożywczego, w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany
także do użycia w szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach lekarskich, stomatologicznych poza
obszarem związanym bezpośrednio z działalnością kliniczną, a także placówkach gastronomicznych. Posiada
dobre właściwości myjące. Preparat może być stosowany również w celu utrzymania higieny weterynaryjnej
w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Jest skuteczny wobec wirusa ptasiej grypy
(odmiany H3N8 i H5N1).
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem w stężeniach
właściwych dla danej powierzchni. Przedmioty i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na
powierzchni przez odpowiedni czas ekspozycji. 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. Przy dezynfekcji trwającej 120 minut powierzchnie muszą być stale wilgotne.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 20 do 133 L roztworu roboczego

DEZOPOL-MED VC 410
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych
związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym (w zakresie drożdżakobóczym).
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: Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na
działanie wody, zalecany do stosowania w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach opieki, zakładach
przemysłu spożywczego. Preparat może być stosowany również w higienie weterynaryjnej. Posiada dobre
właściwości myjące.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Przedmioty
i powierzchnie przemyć roztworem, który należy pozostawić na powierzchni przez odpowiedni czas
ekspozycji. 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. Przy dezynfekcji trwającej
1 i 4 godziny powierzchnie muszą być stale wilgotne.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

DEZOPOL-MED VC 410R
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu
bakteriobójczym oraz grzybobójczym (w zakresie drożdżakobójczym). Wykazuje aktywne działanie biobójcze.
Nie posiada zapachu, nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy
powierzchni lakierowanych.
ZAKRES ZASTOSOWANIA
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do mycia
i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego, w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Polecany także
do użycia w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjerskokosmetycznych, a także placówkach gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. Preparat może
być stosowany również w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania
i transportu zwierząt.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA
Płynny preparat gotowy do użycia nanieść na dezynfekowane powierzchnie, odczekać 15 minut i przetrzeć do
sucha. 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.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 40 do 100 L roztworu roboczego

DEZOPOL VC 420
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Płynny preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków
amoniowych o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. 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: Placówki służby zdrowia oraz obiekty weterynaryjne: do mycia i dezynfekcji
powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi, podłóg, wodoodpornych ścian i sprzętów. Może
być stosowany przez przecieranie - zmywanie lub moczenie. W przypadku dezynfekcji przedmiotów zanurzonych
lub wypełnionych roztworem należy zwrócić uwagę na pełne zanurzenie przedmiotów lub całkowite ich wypełnienie.
Przemysł spożywczy: do mycia i dezynfekcji powierzchni, instalacji technologicznych, maszyn i urządzeń. Zalecany
do stosowania w mleczarstwie, zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, rybnego
i piwowarskiego, zakładach gastronomicznych i kuchniach. Produkt nie może być stosowany do dezynfekcji
powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować
wodę o temperaturze około 20-30°C. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio po
procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.
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Dostępne opakowania:
- butelka 0,6L (karton: 12 szt., paleta 420 szt.)
Wydajność:
0,6L produktu = 600 aplikacji

DEZOPOL-MED COMPLEX VC 430
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: Płynny, alkoholowy preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie
czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym, w tym Tbc, i grzybobójczym
w zakresie drożdżakobójczym. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. W postaci użytkowej nie wpływa
ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych.
ZAKRES ZASTOSOWANIA: Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich urządzeń i powierzchni
odpornych na działanie wody. Zalecany do stosowania w szpitalach poza obszarem klinicznym, szkołach,
przedszkolach, domach opieki, zakładach przemysłu spożywczego oraz innych miejscach narażonych na
infekcję.
SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (przy dużym obciążeniu białkowym):
- czas działania: 1 minuta, stężenie: 100%.
Działanie prątkobójcze (Tbc) (przy dużym obciążeniu białkowym):
- czas działania: 5 minut, stężenie: 100%.
Preparat gotowy do użycia. Dezynfekowane powierzchnie umyć najpierw środkiem myjącym. Czystą
powierzchnię spryskać preparatem i pozostawić na odpowiedni czas ekspozycji zgodny z obszarem
zastosowania. Po procesie dezynfekcji powierzchnie przetrzeć do sucha. Po dezynfekcji powierzchnie mające
kontakt z żywnością spłukać wodą pitną. Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane bezpośrednio
po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają
wentylacji.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 10 do 100 L roztworu roboczego

EASY SANIT VC 107
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych.
Preparat przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia porcelany
sanitarnej, armatury, gresu, płytek ceramicznych, stali nierdzewnej. Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia
wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: od 1 do 10% (100÷1000 ml na 10 l wody).
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Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)

EASY GEL VC 117
ZASTOSOWANIE
Żel o przyjemnym zapachu do mycia urządzeń sanitarnych. Zalecany do czyszczenia powierzchni
i przedmiotów takich jak toalety, pisuary, bidety, kafelki, umywalki i kabiny prysznicowe. Dzięki zwiększonej
lepkości odznacza się dłuższym czasem działania, gdyż wolniej spływa po pionowych powierzchniach.
Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki.
SPOSÓB UŻYCIA
Rozprowadzić preparat na czyszczonej powierzchni, chwilę odczekać, a następnie spłukać wodą.
W przypadku intensywnych zabrudzeń zastosować szczotkę do toalet.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

EASY FURNI VC 137
ZASTOSOWANIE
Antystatyczny, skoncentrowany preparat do bieżącego mycia powierzchni drewnianych, drewnopodobnych,
laminowanych oraz sprzętów i innych powierzchni wodoodpornych. Uniwersalny preparat o przyjemnym
zapachu, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani zacieków. Dzięki delikatnym składnikom preparat nie
szkodzi mytym powierzchniom, może być stosowany do mebli ze skór naturalnych i ekologicznych.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: 1% (100 ml na 10 l wody).
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 100 do 200 L roztworu roboczego

EASY FLOOR VC 147
ZASTOSOWANIE
Antystatyczny, skoncentrowany preparat na bazie alkoholu. Zalecany do bieżącego mycia wodoodpornych
podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych
parkietów oraz paneli. Preparat o przyjemnym zapachu, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani
zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: od 0,5 do 1% (od 50 do 100 ml na 10 l wody).
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 50 do 100 L roztworu roboczego

EASY GREASE VC 167
ZASTOSOWANIE
Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do usuwania tłustych i olejowych zabrudzeń. Zalecany do
mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia, posadzek kamiennych, gresów i płytek ceramicznych.
Preparat niskopieniący o bardzo dobrych właściwościach czyszczących powierzchnie mikroporowate.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie:
- mycie ręczne: od 1 do 2% (od 100 do 200 ml na 10 l wody),
- mycie maszynowe: 1% (100 ml na 10 l wody).
W przypadku silnych zabrudzeń stosować większe stężenia roztworów roboczych.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 20 L roztworu roboczego

EASY GLASS VC 177
ZASTOSOWANIE
Antystatyczny, skoncentrowany preparat na bazie alkoholu do mycia szyb, luster, elewacji szklanych,
przeszkleń, szyb samochodowych i tworzyw sztucznych. Preparat o przyjemnym zapachu, szybko
odparowuje, skutecznie usuwa zabrudzenia, kurz i ślady palców. Na mytych powierzchniach pozostawia
połysk bez smug i zacieków. Nowoczesna nanotechnologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są
chronione przed ponownym osadzeniem się brudu i znacznie łatwiej utrzymać
ich czystość.
SPOSÓB UŻYCIA
- na małych powierzchniach stosować produkt nierozcieńczony
- na dużych powierzchniach zalecane stężenie: 5% (500 ml na 10 l wody).

44

| feel the innovation

45

profiline | ECOline

46

| feel the innovation

pH koncentratu: 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

ECO SAN VC 114
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny, skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń
sanitarnych. Przeznaczony do powierzchni odpornych na działanie kwasów. Zalecany do mycia sanitariatów,
armatury, gresu, płytek ceramicznych i stali nierdzewnej. Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego,
resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. Zapobiega formowaniu się osadów wapiennych oraz
powstawaniu pleśni w miejscach zawilgoconych. Preparat opóźnia ponowne osadzanie się brudu i usuwa
nieprzyjemne zapachy.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: 1% (100 ml środka na 10 l wody).
Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT EU Ecolabel : PL/20/010
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

ECO GLASS VC 174
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny, skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia powierzchni szklanych, okien i ram
okiennych, szyb samochodowych, luster, stali szlachetnej, tworzyw sztucznych i laminatów. Skutecznie usuwa
tłuste plamy, zabrudzenia i naloty z nikotyny. Posiada przyjemny zapach, szybko odparowuje, nie pozostawia
smug ani zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
- na małych powierzchniach stosować produkt nierozcieńczony,
- na dużych powierzchniach zalecane stężenie: 1% (100 ml środka na 10 l wody).
Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT EU Ecolabel : PL/20/010
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

ECO FLOOR VC 224
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny, skoncentrowany preparat na bazie alkoholu przeznaczony do ręcznego i mechanicznego mycia
wodoodpornych podłóg. Zalecany do bieżącej pielęgnacji PCV, linoleum, kamienia naturalnego, posadzek
ceramicznych, klinkieru, terakoty, kauczuku, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli. Preparat posiada
przyjemny zapach, szybko odparowuje, nie pozostawia smug ani zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: 1% (100 ml środka na 10 l wody).
Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT EU Ecolabel : PL/20/010
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1L (karton: 12 szt., paleta 600 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = 100 L roztworu roboczego

ECO UNI VC 254
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny, skoncentrowany preparat do codziennego mycia i doczyszczania wszelkich wodoodpornych
powierzchni. Zalecany do mebli, sprzętów, płytek ceramicznych, tworzyw sztucznych oraz powierzchni
lakierowanych. Skutecznie czyści i rozpuszcza zabrudzenia, usuwa plamy olejowo-tłuszczowe. Preparat
posiada przyjemny zapach, szybko odparowuje i nie pozostawia smug ani zacieków.
SPOSÓB UŻYCIA
Zalecane stężenie: 1% (100 ml środka na 10 l wody).
Właściwe dawkowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
PRODUKT POSIADA CERTYFIKAT EU Ecolabel : PL/20/010
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

SANITARY CLEANER VC 910
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny superkoncentrat do codziennej pielęgnacji pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Przeznaczony
do kwasoodpornych powierzchni takich jak: kafelki ceramiczne, porcelana, chrom, stal szlachetna,
szkło i akryl. Zastosowana krzemionka koloidalna opóźnia efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia
proces kolejnego mycia. Zastosowane polimery zapobiegają powstawaniu osadów wapniowych, smug
i zacieków na mytych powierzchniach. Produkt posiada również właściwości antystatyczne. Skutecznie
usuwa rdzawe i kamienne nacieki, tłusty brud, osady wapienne i mydlane. W mytych pomieszczeniach
pozostawia świeży zapach. Czyszczonym powierzchniom nadaje delikatny połysk.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,1 do 0,5% (10÷50 ml
środka na 10l wody). Przemywać wilgotnym mopem lub ściereczką nie pozostawiającą włókien. W przypadku
mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie. Właściwe dozowanie obniża koszty i zmniejsza
do minimum wpływ na środowisko.
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pH roztworu:

Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

SANITARY CLEANER MAX VC 920
ZASTOSOWANIE
Superkoncentrat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i ceramicznych urządzeń sanitarnych.
Szczególnie zalecany do mycia muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz umywalek. Zastosowana
nanotechnologia opóźnia efekt osadzania się brudu oraz ułatwia proces kolejnego mycia. Produkt posiada
właściwości antystatyczne. W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży zapach. Czyszczonym
powierzchniom nadaje delikatny połysk.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,1 do 0,5% (10÷50 ml
środka na 10l wody). Przemywać wilgotnym mopem lub ściereczką nie pozostawiającą włókien. W przypadku
mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

FLOOR CLEANER VC 940
ZASTOSOWANIE
Superkoncentrat do codziennego mycia i pielęgnacji wodoodpornych podłóg. Szczególnie zalecany do
marmuru, płytek szkliwionych i gresowych, ceramiki, laminatów, PCV i innych tworzyw sztucznych.
Zastosowana nanotechnologia opóźnia efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia proces kolejnego
mycia. Produkt posiada właściwości antystatyczne. W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży zapach.
Czyszczonym powierzchniom nadaje delikatny połysk.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,1 do 0,5% (10÷50 ml
środka na 10l wody). Preparat może być zastosowany do mycia ręcznego jak i maszynowego. W przypadku
mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie. Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania,
wycierania do sucha czy polerowania.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

FAT REMOVER VC 942
ZASTOSOWANIE
Superkoncentrat do codziennego mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni. 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.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu
od 0,1 do 0,5% (10÷50 ml środka na 10l wody). Przemywać wilgotną ściereczką nie pozostawiającą włókien.
W przypadku mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO
POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

MULTI PURPOSE CLEANER VC 950
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny superkoncentrat do codziennego mycia wszelkich powierzchni. Skutecznie usuwa brud
z powierzchni lakierowanych, szklanych, emaliowanych, ceramicznych, drewnianych i tworzyw sztucznych.
Zastosowana krzemionka koloidalna opóźnia efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia proces
kolejnego mycia. Produkt posiada właściwości antystatyczne. W mytych pomieszczeniach pozostawia
świeży zapach. Czyszczonym powierzchniom nadaje delikatny połysk.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stosunku od 0,1 do 0,5% (od 10 do
50 ml środka na 10l wody). Przemywać wilgotnym mopem lub ściereczką nie pozostawiającą włókien.
W przypadku mocniejszych zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie. Właściwe dozowanie obniża
koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 33 do 1 000 L roztworu roboczego
ZASTOSOWANIE
Niskopieniący antypoślizgowy koncentrat przeznaczony do wszelkich wodo- i zasadoodpornych posadzek.
Szczególnie zalecany do płytek ceramicznych oraz podłóg kamiennych odpornych na działanie środków
zasadowych. Może być stosowany do mycia ręcznego lub maszynowego. Jest efektywny nawet przy
krótkotrwałym działaniu, skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z szorstkich, drobnoziarnistych oraz mikroporowatych posadzek kamiennych. Charakteryzuje się dobrą zwilżalnością powierzchni, dzięki czemu
głęboko wnika w pory i rozpuszcza tkwiące tam nawet mocne zabrudzenia. Rekomendowany do płytek
kamionkowych (gres) oraz innych o właściwościach antypoślizgowych.

MAXAL VC 970

SPOSÓB UŻYCIA
Gruntowne czyszczenie: stosować roztwór od 1 do 3 % (od 100 do 300 ml / 10l wody). Intensywne mycie:
stosować roztwór od 0,5 do 1 % (od 50 do 100 ml / 10l wody). Przygotować roztwór i rozprowadzić mopem na
mytej posadzce. Za pomocą odpowiedniej maszyny (automatu lub szorowarki jednotarczowej) dokładnie
szorować (w zależności od rodzaju powierzchni czyścić szczotką lub odpowiednim padem); po zakończeniu
czyszczenia, zabrudzenia zebrać ssawą maszyny czyszczącej lub odkurzaczem przemysłowym. W przypadku
gruntownego mycia pozostawić roztwór produktu na powierzchni na 5 - 10 minut. Doczyszczoną powierzchnię
należy intensywnie zneutralizować (spłukać) zimną, czystą wodą, a popłuczyny ponownie zebrać ssawą
automatu lub odkurzaczem. Minimalny czas szorowania wynosi 5 minut. Bieżące mycie: stosować roztwór od
0,1 do 0,5 % (od 10 do 50 ml / 10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Używać maszyny myjącej lub
zestawu dwuwiaderkowego w przypadku mycia ręcznego.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN 13036-4 ORAZ DIN 18032/2.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- kanister 5L (paleta 90 szt.)
- kanister 10L (paleta 60 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 33 do 1 000 L roztworu roboczego

MAXID VC 971
ZASTOSOWANIE
Niskopieniący koncentrat przeznaczony do wszelkich wodo- i kwasoodpornych posadzek. Szczególnie
zalecany do płytek ceramicznych oraz podłóg kamiennych odpornych na działanie kwasów. Może być
stosowany do mycia ręcznego lub maszynowego. Jest efektywny nawet przy krótkotrwałym działaniu,
skutecznie usuwając mocne zabrudzenia z posadzek mikroporowatych oraz antypoślizgowych.
Rekomendowany do płytek kamionkowych. Skutecznie rozpuszcza naloty wapnia, rdzę i resztki cementu.
W mytych pomieszczeniach pozostawia świeży i intensywny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA
Gruntowne czyszczenie: stosować roztwór od 1 do 3 % (od 100 do 300 ml / 10l wody). Intensywne mycie:
stosować roztwór od 0,5 do 1 % (od 50 do 100 ml / 10l wody). Przygotować roztwór i rozprowadzić mopem na
mytej posadzce. Za pomocą odpowiedniej maszyny (automatu lub szorowarki jednotarczowej) dokładnie
szorować (w zależności od rodzaju powierzchni czyścić szczotką lub odpowiednim padem); po zakończeniu
czyszczenia, zabrudzenia zebrać ssawą maszyny czyszczącej lub odkurzaczem przemysłowym. W przypadku
gruntownego mycia pozostawić roztwór produktu na powierzchni na 5 - 10 minut. Doczyszczoną powierzchnię
należy intensywnie zneutralizować (spłukać) zimną, czystą wodą, a popłuczyny ponownie zebrać ssawą
automatu lub odkurzaczem. Minimalny czas szorowania wynosi 5 minut. Bieżące mycie: stosować roztwór
od 0,1 do 0,5 % (od 10 do 50 ml / 10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Używać maszyny myjącej
lub zestawu dwuwiaderkowego w przypadku mycia ręcznego.
PRODUKT DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO.
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Dostępne opakowania:
- butelka 1,6L nakrętka doz. (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
- butelka 1,6L insert (karton: 4 szt., paleta 380 szt.)
Wydajność:
1L koncentratu = od 200 do 1 000 L roztworu roboczego

GLASS CLEANER VC 975
ZASTOSOWANIE
Ekologiczny superkoncentrat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych. Szczególnie zalecany do szyb
i luster. Skutecznie usuwa zabrudzenia, pozostawia połysk bez smug i przyjemny zapach. Zastosowana
krzemionka koloidalna opóźnia efekt ponownego osadzania się brudu oraz ułatwia proces kolejnego mycia.
Produkt posiada właściwości antystatyczne.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia zaleca się rozcieńczyć koncentrat w stężeniu od 0,1 do 0,5% (10÷50 ml
środka na 10 l wody). Przemywać wilgotną ściereczką nie pozostawiającą włókien. W przypadku mocniejszych
zabrudzeń można zwiększyć zalecane stężenie. Umyta powierzchnia nie wymaga spłukiwania, wycierania do
sucha czy polerowania. Właściwe dozowanie obniża koszty i zmniejsza do minimum wpływ na środowisko.
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Dozownik SD-001
ZASTOSOWANIE
Dozownik dostosowany na opakowania 1L VOIGT. Całkowita
pojemność dozownika wynosi: 20 ml. Na dozowniku
umieszczona skala co 5 ml.

Dozownik SD-005 / SD-010
ZASTOSOWANIE
Dozownik preparatu w formie pompki dostosowany na kanister
5 L (SD 005) lub 10 L (SD 010). Objętość jednej dozy wynosi:
30 ml.

Dozownik SD-901
ZASTOSOWANIE
Mechaniczny dozownik przepływowy dostosowany do
prawidłowego rozcieńczenia produktów VOIGT. Dozownik
posiada zabezpieczenie przed przypadkowym rozlaniem się
preparatu lub stosowaniem w nieodpowiedni sposób.

Dozownik SD-200
ZASTOSOWANIE
Stacja szybkiego tankowania do napełniania maszyn
czyszczących, gdzie wymagana jest szybka gotowość maszyny
do pracy. Stacja napełnia się automatycznie do poziomu
zadanego, nie wymaga dodatkowej energii pomocniczej. Po
osiągnięciu określonego poziomu stacja wyłącza pobór
roztworu roboczego do zbiornika. Tankowanie maszyny
czyszczącej odbywa się po odkręceniu zaworu spustowego
podłączonego za pomocą elastycznego węża do zbiornika.
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Dozownik SD-ECO5
ZASTOSOWANIE
Przepływowy dozownik pięciofunkcyjny z możliwością
tworzenia jednego stężenia roztworu dozowanego do wiaderka
oraz do czterech rodzajów stężeń roztworów rożnych rodzajów
środków chemicznych dozowanych do butelek ze
spryskiwaczem. Dozowanie stężeń roztworów ustala się
skokowo za pomocą wbudowanego pokrętła.

Dozownik SD-804
ZASTOSOWANIE
Przepływowy dozownik czterofunkcyjny z możliwością
tworzenia czterech rodzajów stężeń roztworów rożnych
rodzajów środków chemicznych. Dozowanie stężeń roztworów
ustala się za pomocą specjalnych dysz wymiennych.

Dozownik SD-831 RF
ZASTOSOWANIE
Przepływowy dozownik ośmiofunkcyjny z możliwością
tworzenia czterech stężeń roztworu dozowanego do wiaderka
oraz do czterech rodzajów stężeń roztworów rożnych rodzajów
środków chemicznych dozowanych do butelek ze
spryskiwaczem. Dozowanie roztworu ustala się za pomocą
specjalnych dysz wymiennych.
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0,25%

STĘŻĘNIE
PREPARATU

15 ml

20 ml

25 ml

37,5 ml

40 ml

50 ml

5l

6l

8l

10 l

15 l

16 l

20 l

25 l

12,5 ml

3l

62,5 ml

15 ml

125 ml

100 ml

80 ml

75 ml

50 ml

40 ml

30 ml

25 ml

10 ml

5 ml

3 ml

5 ml

2,5 ml

1l

7,5 ml

1,5 ml

0,6 l

2,5 ml

0,50%

1:200

2l

1,25 ml

0,5 l

ILOŚĆ
ROZTWORU

1:400

STOSUNEK
ROZCIEŃCZENIA

250 ml

200 ml

160 ml

150 ml

100 ml

80 ml

60 ml

50 ml

30 ml

20 ml

10 ml

6 ml

5 ml

1%

1:100

2,5%

1:40

500 ml

400 ml

320 ml

300 ml

200 ml

160 ml

120 ml

100 ml

60 ml

40 ml

20 ml

12 ml

10 ml

625 ml

500 ml

400 ml

375 ml

250 ml

200 ml

150 ml

750 ml

600 ml

480 ml

450 ml

300 ml

240 ml

180 ml

150 ml

90 ml

125 ml

60 ml

75 ml

30 ml

18 ml

15 ml

3%

1:33

50 ml

25 ml

15 ml

12,5 ml

ILOŚĆ PREPARATU

2%

1:50

1250 ml

1000 ml

800 ml

750 ml

500 ml

400 ml

300 ml

250 ml

150 ml

100 ml

50 ml

30 ml

25 ml

5%

1:20

2500 ml

2000 ml

1600 ml

1500 ml

1000 ml

800 ml

600 ml

500 ml

300 ml

200 ml

100 ml

60 ml

50 ml

10%

1:10

5000 ml

4000 ml

3200 ml

3000 ml

2000 ml

1600 ml

1200 ml

1000 ml

600 ml

400 ml

200 ml

120 ml

100 ml

20%

1:5
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