
OPIS PRODUKTU:
DEZOPOL-MED VC 410 R to gotowy do użycia preparat 
dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych związków 
amoniowych o działaniu grzybobójczym (w zakresie 
drożdżako-bójczym) i bakteriobójczym. Nie posiada zapachu, 
nie wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie szklane, 
akrylowe, czy lakierowane. Zalecany do powierzchni i ciągów 
technologicznych mających bezpośredni kontakt z żywnością 
w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, 
gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy 
biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, 
a także placówkach gastronomicznych.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

DEZOPOL-MED VC 410 R
preparat dezynfekcyjno-myjący

SKŁAD:
W 100 g preparatu zawarte są następujące substancje 
czynne: 170 mg didecyldimethylammonium chloride, 170 
mg quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-
alkildimethyl, chlorides, 170 mg quarternary ammonium 
compounds C12-14, alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 
chlorides.

INFORMACJE BHP 
Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu 
DEZOPOL-MED VC 410 R 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.

POSTĘPOWANIE PRZY DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI 
PREPARATEM  DEZOPOL-MED VC 410 R:

1. Spryskać powierzchnię preparatem
2. Odczekac 15 minut
3. Wytrzeć powierzchnię do sucha

DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Gęstość cm3: Przy 20°C: 0,999 ± 0,005 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 6,0 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `PasOPAKOWANIA:

Butelka ze spryskiwaczem 0,6 L OKRES WAŻNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania 
dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat 

preparatu DEZOPOL-MED VC 410 R należy skontaktować się 
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.
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