FOOD-SEPT
felületfertőtlenítő oldat
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid
Alkalmazási feltételek: koncentráció: töményen kell alkalmazni, behatási idő: rászáradás (4 perc)
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználók részére készült felhasználásra kész
folyadék (terméktípus PT2, PT4). Felhasználható a közegészségügy, az élelmiszeripar, a vendéglátás
valamint a szolgáltató ipar különböző területein. Alkalmazható munkaeszközök, tárgyak,
munkafelületek és más egyéb alkoholálló felületek fertőtlenítésére. A fertőtlenítendő felületet
egyenletesen permetezzük be a szerrel, kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk a felületre
rászáradni. Az élelmiszerekkel, italokkal közvetlenül érintkező felületek esetén a beszáradást
ellenőrizni kell. A hatásidő letelte után a keverék maradványainak leöblítéséről nyílt felületek esetében
akkor lehet eltekinteni, ha a fertőtlenítő fázist egy alapos tisztítás előzi meg, amihez az INNOFLUIDALK-MS termékünket ajánljuk.

GHS piktogram
Figyelmeztetés
Tűzveszélyességi fokozat

Veszély
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Biztonsági tanácsok: a FOOD-SEPT fertőtlenítő oldatot csak rendeltetésének megfelelő célra és
módon szabad használni. A termék használata során be kell tartani a vegyi- és tűzveszélyes anyagokra
vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot
vagy szédülést okozhat. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól
távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P303 +
P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/[vagy zuhanyozás]. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az
érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása. P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz tűzoltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab
használandó.
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel
mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel.
Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával,
hulladékával ne érintkezzen! Elektromos eszközt csak teljes száradás után szabad használni. A
termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel. A termék gőze
hosszabb ideig ne érintkezhessen élelmiszerrel. Gyújtóforrás közelében, meleg és nem alkoholálló
felületekre használni tilos!
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, napfénytől és hőhatástól védett, száraz, hűvös helyen,
élelmiszertől, gyújtó- és hőforrástól távol, elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva
tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
Optimális tárolás hőmérséklet: 5-30 oC
Környezetvédelem: A fertőtlenítő oldatot és a termék csomagolóburkolatát ne juttassuk a
környezetbe. A keverék biológiailag könnyen lebomlik, nem várható káros hatás a környezetre. A
rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződésektől és a helyi előírásoktól
függő kezelést igényel. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális
hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/
országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges
nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A
szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni.
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Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, 1 literes szórófejes flakon
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5.
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