
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

DEZYNFEKCJA VC 550 K to płynny preparat 
dezynfekująco-myjący na bazie 
czwartorzędowych związków amoniowych 
o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym 
i wirusobójczym. Wykazuje aktywne działanie 
biobójcze.

Preparat Firmy VOIGT DEZYNFEKCJA VC 550 K 
jest przeznaczony dla obiektów hotelowo-
sanatoryjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni 
takich jak:
   - strefy około basenowe, jacuzzi, spa, sauny
   - gabinety odnowy biologicznej
   - sprzęt sportowy i rehabilitacyjny
   - pomieszczenia fitness i szatnie
   - pomieszczenia sanitarne, podłogi, kabiny 

prysznicowe, wanny, armatura, klamki, 
uchwyty, wieszaki 

   - łóżka do masaży i solaryjne, płyty akrylowe
   - powierzchnie mające kontakt z żywnością 

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

DEZYNFEKCJA VC 550 K
preparat dezynfekcyjno-myjący

SPOSÓB UŻYCIA:
Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio 
przed użyciem. Zaleca się stosować wodę 
o temperaturze około 20°C-30°C.

Zdezynfekowane powierzchnie mogą być 
użytkowane bezpośrednio po procesie 
dezynfekcji. Produkt stosować wyłącznie 
w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić 
i nie palić tytoniu. W przypadku czasu ekspozycji 
120 minut powierzchnie musi być stale wilgotna.

Powierzchnie i urządzenia mające kontakt 
z żywnością należy spłukać wodą zdatną do 
picia. 



DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Fioletowy
Zapach: Alkoholowy
Gęstość cm3: Przy 20°C - 1.060 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 12,5 ± 0,5
Lepkość: 20°C, < 30 m`Pas

OPAKOWANIA:
Kanister 5 L

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania 
preparatu DEZYNFEKCJA VC 550 K oraz 
sposobu postępowania w razie wypadku 
umieszczone są na etykiecie kanistra, 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.

EKOLOGIA:
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-
czynne są biodegradowalne i zgodne 
z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004r. w sprawie detergentów.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych 
w specyfikacji) na temat preparatu  należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.DEZYNFEKCJA VC 550 K

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu.

Czas ekspozycji

4%  (40 ml koncentratu na 1 ltr r-ru) 30 minut

Stężenie preparatu

 

PRODUKT ŻRĄCY

 

Zakres zastosowania

Powierzchnie czyste, umyte przed procesem 
dezynfekcji - pełne spektrum ( w tym wirusy)

15 minut

6%  (60 ml koncentratu na 1 ltr r-ru) 120 minut

15 minut

Powierzchnie czyste, 
dezynfekcji - bakterie i grzyby

umyte przed procesem 

Powierzchnie brudne - 
( w tym wirusy)

pełne spektrum 

Powierzchnie brudne - bakterie i grzyby

ZASTOSOWANIE:

4%  (40 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)

4%  (40 ml koncentratu na 1 ltr r-ru)

SKŁAD:
100g preparatu zawiera substancje czynne: 7g 
chlorku didecylodimetyloamoniowego. Ponadto: 
<5% niejonowych związków powierzchniowo 
czynnych, <5% EDTA, 2-aminoetanol oraz 
substancje pomocnicze.
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