
OPIS PRODUKTU:
GASTRO-GRILL SPRAY VC 643R to gotowy do 
bezpośredniego użycia preparat w formie 
aktywnej piany do usuwania spieczonych, 
zeschniętych i silnych zabrudzeń. Rozpuszcza
i usuwa zapieczone resztki potraw, tłuszczu, 
sadzy i przypaleń. Skutecznie czyści smażalnie, 
grille, piece, opiekacze, komory wędzarnicze, 
rożna i ruszta. Można go stosować do płyt 
grzewczych kuchenek gazowych, patelni, szyb
w piecach i kominkach. Nie niszczy powierzchni 
emaliowanych. Forma aktywnej piany wydłuża 
czas ekspozycji zabrudzeń na preparat. Preparat 
dobrze działa także w niskich temperaturach.

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
GASTRO-GRILL SPRAY VC 643R jest 
stworzony do używania w kuchniach, cateringu, 
pizzeriach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi 
oraz obiektach żywienia zbiorowego. Doskonale 
radzi sobie z zabrudzeniami typowymi dla  
zakładów przemysłu spożywczego, np.: masarni, 
piekarni, cukierni, lodziarni, przetwórstwa 
warzyw i owoców.

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat gotowy do użycia. Spryskać aktywną 
pianą myte powierzchnie. Dla zwiększenia 
skuteczności pozostawić pianę na czyszczonej 
powierzchni na dłuższy czas, nie dopuszczając 
do jej wyschnięcia. Po czyszczeniu umyte 
powierzchnie należy spłukać wodą.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

GASTRO-GRILL SPRAY
VC 643R

Preparat - aktywna piana do usuwania przypalonych
i zaschniętych zabrudzeń

pH produktu:



OPAKOWANIA:
Butelka ze wytwornicą piany 0,6 L

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

PIERWSZA POMOC:
Opis środków pierwszej pomocy: Natychmiast 
wezwać lekarza i pokazać mu Kartę 
Charakterystyki produktu. W razie wdychania: 
Usunąć poszkodowanego z miejsca narażenia, 
zapewnić mu dostęp świeżego powietrza
i odpoczynek. W ciężkich przypadkach tj. 
zatrzymanie krążenia i oddychania, należy 
zastosować sztuczne oddychanie (metoda usta-
usta, masaż serca, dostarczenie tlenu, itd.)
i natychmiast wezwać pomoc lekarską. W razie 
kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone 
ubranie i buty, oczyścić skórę lub umyć 
poszkodowanego mydłem neutralnym, spłukując 
obficie zimną wodą. W przypadku poważnych 
dolegliwości należy się udać do lekarza. Jeżeli 
mieszanka spowodowała oparzenia lub 
odmrożenia, nie wolno zdejmować ubrania
z poszkodowanego, gdyż w sytuacji, gdy ubranie 
jest przylepione do skóry może to spowodować 
jeszcze większe obrażenia. Jeśli na skórze 
pojawią się pęcherze, nie wolno ich przekłuwać, 
ponieważ może to zwiększyć ryzyko infekcji.
W razie kontaktu z oczami: Obficie płukać oczy 
wodą o temperaturze pokojowej przez 15 minut. 
Nie dopuścić do tego, aby poszkodowany tarł lub 
zamykał oczy. Wyjąć soczewki jeśli są i można je 
łatwo usunąć . We wszystkich przypadkach, po 
umyciu poszkodowanego, należy jak najszybciej 
skonsultować się z lekarzem i pokazać mu Kartę 
Charakterystyki produktu. W razie połknięcia: 
Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu Kartę 
Charakterystyki produktu. Nie wywoływać 
wymiotów, gdyż wyrzucenie treści żołądka może 
uszkodzić błonę śluzową górnej sekcji układu 
pokarmowego, a także może dojść do jej 
aspiracji. Przepłukać usta i gardło, ponieważ 
najprawdopodobniej zostały zanieczyszczone 
przy połknięciu. W razie utraty przytomności nie 
podawać nic drogą ustną aż do konsultacji
z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych 

szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)
na temat preparatu GASTRO-GRILL SPRAY VC 643R 
należy skontaktować się z Działem Technologicznym 

firmy VOIGT.

SKŁAD:
Wodorotlenek potasu, <5% anionowych związków 
powierzchniowoczynnych,
<5% niejonowych związków 
powierzchniowoczynnych, rozpuszczalniki
oraz kompozycje zapachowe: LIMONENE.

INFORMACJE BHP:
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu GASTRO-GRILL VC 643R  oraz 
sposobu postępowania w razie wypadku 
umieszczone są na etykiecie  nadruku butelki 
oraz w karcie charakterystyki preparatu. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
za straty powstałe w wyniku stosowania 
produktu oraz na skutek wykorzystania 
informacji zawartych w autorskich 
opracowaniach stworzonych przez firmę, w tym 
również niniejszej specyfikacji technicznej. 
Użytkownik preparatu chemicznego firmy 
VOIGT, przed użyciem preparatu, powinien 
upewnić się czy dany produkt może być 
bezpiecznie zastosowany do określonej strefy 
czyszczenia przy wykorzystaniu dostępnych 
technologii sprzątania. Preparaty firmy VOIGT 
wykonany został zgodnie ze standardem 
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
Okres ważności: 24 m-ce od daty produkcji.
Data i numer serii produkcji na opakowaniu.

Niebezpieczeństwo

PRODUKT POSIADA ATEST PZH. 
PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM 
DO POWIERZCHNI MAJĄCYCH KONTAKT 

Z  ŻYWNOŚCIĄ.

EKOLOGIA:
Zawarte substancje są biodegradowalne. Produkt 
nie zawiera APEO i formaldehydów.


