
 

 
 Vinox  

Detergent pentru îndep ărtarea calcarului şi a 
grăsimii 
 
Propriet ăţi  
Detergent foarte activ, pe bază de acizi cu protecţie corozivă, fără coloranţi şi odoranţi. 
Îndepărtează depunerile de calcar, piatră de cazan dar şi grăsimi de origine vegetală şi  
animală. Vinox aplicat cu maşina, dezvoltă un miros neutru şi o spumare moderată.  
Aplicat pe suprafeţe sensibile la acizi,  produce pagube ireversibile. 
 

Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice 5 - 15 %, acizi anorganici, inhibitori de coroziune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5                 Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 1,5 
 

Domeniul de întrebuin ţare  
Se poate utiliza pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă şi acizi, predestinat în 
bucătării şi domenii alimentare cum ar fi pereţi şi pavimente ceramice, gresie de siguranţă, 
suprafeţe de lucru, cazane de inox. La fel se pot îndepărta depuneri de ciment, de pe  
pavimente rezistente la apă şi acizi. 
 

Întrebuin ţare 
Înainte de prima utilizare verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
Atenţie la suprafeţele sensibile la acizi din împrejurime. În caz de nevoie protejaţi aceste 
suprafeţe prin acoperire. 
 
Decapare: 
În funcţie de gradul murdăriilor, adăugaţi 1 litru la 2-8 litri apă rece. Înainte de  
aplicare umeziţi suprafeţele murdare cu apă, după care împrăştiaţi soluţia pe  
paviment şi frecaţi cu maşina monodisc şi perie. După un scurt timp aspiraţi apa  
reziduală şi clătiţi bine cu apă curată. 
 
Curăţarea suprafe ţelor: 
În funcţie de gradul murdăriilor, adăugaţi 0,5 litri la 5-8 litri apă  
rece.Umeziţi suprafaţa de curăţat cu soluţia de curăţat  şi prelucraţi 
 suprafaţa cu un burete, lavetă sau cu un mop, după care clătiţi şi  
ştergeţi cu apă curată. Vinox poate fi aplicat şi cu aparat de spumat 
 respectiv şi cu Arcantec. 
 
Suprafeţele care vin în contact direct cu alimente, trebuie clătite după curăţare  
cu 8 litri apă potabilă pe m². 
 
Pagubele produse prin nerespecrarea modului de utilizare  
conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 
 

Consum pe metru p ătrat  
Decapare: 75-150 ml 
Curăţarea suprafeţelor: 5 ml 

 
GHS 05, Pericol, (în concentrat); 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. P280 Purtaţi mănuşi de 
protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament  
de protecţie a feţei. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie  
cu apă timp de maimulte minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă  
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308/313 ÎN CAZ DE  
expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul.  
Conţine: Phosphoric Acid (INCI). 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

 

Ambalaj  
6x1 litri / flacoane de dozare Art.-Nr. j 55 06 01 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 55 06 10 
 

Curăţarea-
bucătăriei  
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