
OPIS PRODUKTU:
DEZOPOL-MED VC 410 R to gotowy do użycia płynny 
preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie czwartorzędowych 
związków amoniowych o działaniu bakteriobójczym oraz 
grzybobójczym (w zakresie drożdżakobójczym). Wykazuje 
aktywne działanie biobójcze. Nie posiada zapachu, nie 
wpływa ujemnie na dezynfekowane powierzchnie, nie 
powoduje korozji, nie niszczy powierzchni lakierowanych. 

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Środek przeznaczony do dezynfekcji wszystkich 
powierzchni odpornych na działanie wody. Zalecany do 
mycia i dezynfekcji powierzchni i ciągów technologicznych 
w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, 
w tym również powierzchni mających bezpośredni kontakt z 
żywnością. Polecany także do użycia w gabinetach 
lekarskich, stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz 
zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także placówkach 
gastronomicznych. Posiada dobre właściwości myjące. 
Preparat może być stosowany również w celu utrzymania 
higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, 
przetrzymywania i transportu zwierząt.

Profesjonalne środki
utrzymania czystości  

DEZOPOL-MED VC 410 R
preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu 

bakteriobójczym i grzybobójczym

SPOSÓB UŻYCIA:
Płynny preparat gotowy do użycia (100%) nanieść na 
dezynfekowane powierzchnie, odczekać 15 minut i 
przetrzeć do sucha. Powierzchnie i urządzenia mające 
kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. 
Zdezynfekowane powierzchnie mogą być użytkowane 
bezpośrednio po procesie dezynfekcji. Pomieszczenia, w 
których dokonywano dezynfekcji powierzchni nie wymagają 
wentylacji.

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.

INFORMACJE BHP 
Chronić przed dziećmi. Powierzchnie mające kontakt z 
żywnością po umyciu obficie spłukać wodą. Karta 
charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210). Produkt 
przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie 
odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka 
niezgodnie z jego przeznaczeniem. 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 dotyczących ścieków. 
Odpad opakowaniowy: nie wyczyszczone opakowanie 
wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. 
Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. 
Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu.

PREPARAT PRZEBADANY KLINICZNIE, POSIADA ATEST 
PZH ORAZ POZWOLENIE  MINISTRA  ZDROWIA  NR  

3407/08.

OPAKOWANIA:
Butelka ze spryskiwaczem 0,6 L

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.
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