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FLASH 
folyékony, vízkőoldó tisztítószer  

 
Felhasználási terület-felhasználási módok: Foglalkozásszerű felhasználók részére. Felhasználható a 
vendéglátás, magán és közegészségügy, az élelmiszeripar, gyógyfürdők és egyéb ipari területeken 
elsősorban a vizes helyiségekben, ahol a vízkövesedett és zsírral szennyezett felületek tisztítása, a 
tejkő, vízkő, fémoxidok eltávolítása a cél. Az oldatot a felületre permetezéssel, kefével, bemerítéssel, 
vagy egyéb módon lehet felhordani. A tisztítás hatékonyságát mechanikai hatással lehet javítani. A 
hatás kettős: a sav feloldja a lerakódott vízkövet, tejkövet, fémoxidokat, stb., a felületaktív anyag 
eltávolítja a zsírt, ezáltal a felület egyenletesen tisztul. A hatásidő lejárta után a felületet vizes 
öblítéssel kell a vegyszermaradványoktól megtisztítani. Kitűnően alkalmazható kő, csempe, fajansz, és 
egyéb vizes helyiségek felületeinek (fürdőkád, mosogató tál, stb.), szerelvényei felületének tisztítására. 
Vigyázat a márvány, mészkő, horgany és egyéb oxid felületeket károsíthatja. 
 
Javasolt alkalmazási koncentráció:    hígítás nélkül kell alkalmazni.  
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20-600C 30-5 perc (szennyezettségtől függően)  

1–2 óra (vízkőoldásra)  

GHS piktogram:  
Figyelmeztetés            Veszély 
Tűzveszélyesség:    nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok:  
A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, és be kell tartani a vegyi anyagokkal 
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Sav 
hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni, 
azokkal keverni TILOS! Lúggal, lúgos keverékekkel ne keverjük. 
H315  Bőrirritáló hatású. H318  Súlyos szemkárosodást okoz. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/… használata kötelező. P305 + P351 
+ P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. 
 
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a 
helyszínre orvost kell hívni. Hánytatni tilos!  
 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől 
függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A keverék 
maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell kezelni. A 20 
liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. 
 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, 
élelmiszerektől, italoktól, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú 
vegyszerek, stb.) elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános 
munkavédelmi előírásokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 5-
30 oC 
 
Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 0,5 literes szórófejes flakon 
 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5.  
Tel: +36-23/80-17-80 
www.innoveng1.hu 
E-mail: rendeles@innoveng1.hu 
 
Azonosítási szám: OKBI: B-15070411 


