
Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

ZAPACH LEŚNY

odświeżacz powietrza

VC 533

ZAPACH LEŚNY VC 533 jest preparatem o dużej 
skuteczności i wydłużonym czasie działania.
Eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz skutecznie usuwa 
zapach tytoniu i dymu papierosowego w pokojach hotelowych, 
korytarzach, holach, toaletach, palarniach, salach 
konferencyjnych. Wykazuje intensywne działanie
w pomieszczeniach zawilgoconych.

OPIS PRODUKTU:

SKŁAD:
Alkohol izopropylowy, substancje zapachowe

urzędowymi. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. 

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 

powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych 

źródeł zapłonu. Nie palić.

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież 

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Okres ważności: 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu.

opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami
dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy: nie wyczyszczone

P370+P378 - W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy typu ABC 

do gaszenia.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - 

mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze 

śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do 

kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów

H319 - Działa drażniąco na oczy.

INFORMACJE BHP: 

P303+P361+P353 - W przypadku kontaktu ze skórą

(lub z włosami): natychmiast usunąć/zdjąć całą 

zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 

wody/prysznicem.

Produkt do użytku profesjonalnego. Producent nie 

odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego 

z przeznaczeniem stosowania środka. Bezpośrednie

i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka 

wynikające z zastosowania produktu: może powodować 

podrażnienia oczu.

P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: 

ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Butelka ze spryskiwaczem 0,6 L
OPAKOWANIA:

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania 
produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych 

szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji)

skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
na temat preparatu ZAPACH LEŚNY VC 533 należy

Niebezpieczeństwo

pH produktu:

W pomieszczeniach sanitarnych preparat rozpylać na 

ścianę za muszlą WC lub do pojemnika na szczotkę 

klozetową. W pozostałych przypadkach aplikować w rogach 

pomieszczenia (przy podłodze) lub na kaloryfer.

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. 

Długotrwałe działanie preparatu na te powierzchnie może 

wywołać efekt ich matowienia. Preparatu nie rozpylać

„w powietrze”.

SPOSÓB UŻYCIA:
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