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INNOFLUID-MG HARD 

gépi mosogatószer kemény vízhez 
 

 
Alkalmazási feltételek:  koncentráció 0.2 – 0.4 %  hőmérséklet 50 - 70°C 
 
Felhasználási terület és mód:  
Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Folyékony, erősen lúgos kémhatású gépi mosogatószer, 
amely alkalmazható gépi mosogatáshoz különböző felhasználási helyeken (élelmiszeripari üzemek, 
vendéglátóipari egységek, szociális létesítmények, stb.). Felhasználható kézi, vagy automata 
utánadagolású rendszerekhez. A tisztítás hatásfoka a hőmérséklet emelésével és mechanikai hatással 
növelhető. A tisztítás után a szermaradványokat ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani. 

EU veszélyjel             
Figyelmeztetés :            Veszély 
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a 
vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés 
szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. 

H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
  H 351 Feltehetően rákot okoz. 

P 202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg 
nem értette. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

  P303 + P361 + P353 HA BŐRRE KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás 

P304+P340 BELÉGZÉS 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. 

P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
 
Tárolás:  
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, 
élelmiszertől, savaktól és oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P405 Elzárva tartandó. 
 
Környezetvédelem:  
A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi 
határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába  A tisztított ≤20 liter űrtartalmú 
csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
Min őség megőrzési idő:  
Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 
20 és 5 literes kanna 
 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu 

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.  
Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-8756 
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