
OPIS PRODUKTU:

OBSZAR ZASTOSOWANIA:

AROMAT FLOWER VC 124 jest preparatem o dużej 
skuteczności i wydłużonym czasie działania. Przeznaczony 
jest do pomieszczeń hotelowych: pokoi, korytarzy, holów, sal 
konferencyjnych, toalet i palarni. Eliminuje nieprzyjemne 
zapachy oraz skutecznie usuwa zapach tytoniu i dymu 
papierosowego. Wykazuje intensywne działanie 
w pomieszczeniach zawilgoconych. 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 1 do 5 rozpyleń. 
Częstotliwość stosowania: 1 na 12 godzin. Nie spryskiwać 
powierzchni lub przedmiotów plastikowych lub laminowanych 
z połyskiem. Długotrwałe działanie preparatu na te 
powierzchnie może wywołać efekt ich matowienia. Preparatu 
nie rozpylać „w powietrze”.

Preparat Firmy AROMAT FLOWER VC 124 jest zalecany do 
stosowania w:
   - pokojach hotelowych
   - toaletach
   - palarniach
   - korytarzach

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

AROMAT FLOWER VC 124
odświeżacz powietrza

SKŁAD:
Alkoholowy środek zawierający alkohol izopropylowy, 
substancje zapachowe oraz barwnik.

INFORMACJE BHP 

POSTĘPOWANIE PRZY UŻYWANIU PREPARATU 
AROMAT FLOWER VC 124:

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania preparatu 
AROMAT FLOWER VC 124 

1. Rozpylić preparat w rogu pomieszczenia, nie więcej niż 
1-5 doz ( w zależności od wielkości pomieszczenia)

 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.

DANE TECHNICZNE:
Postać: Płynna
Kolor: zielony
Zapach: kwiatowy
Gęstość cm3: Przy 20°C: 0,855 ± 0,015 g/cm3
Wartość pH (conc. g/l): Przy 20°C: 7,0 ± 0,5
Lepkość: 20°C < 30 m `Pas

OPAKOWANIA:
Butelka ze spryskiwaczem 0,6 L

OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące 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  należy skontaktować się 
z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

AROMAT FLOWER VC 124

Xi - produkt drażniący

Xi

F - wysoce łatwopalny
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