INNO-ACID
folyékony, habzó vízkőoldó tisztító koncentrátum
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható minden
olyan területen, ahol a vízkő, tejkő, fémoxidok stb. eltávolítása mellett tisztításra is szükség van. A sav
inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és
egyéb oxid felületek kivételével. Jól használható olyan iparágakban, ahol a vízkőkiválás,
rozsdalerakódás stb. miatt szükséges a tisztítás, például élelmezési ipar, vendéglátóipar, gyógyfürdők,
és egyéb létesítmények. 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 károsítja.
A tisztítandó tárgyat a tisztító folyadékba kell meríteni, vagy a felületre a szert alkalmas eszközzel
(ecset, kefe, permetezés, stb.) felhordani. A szennyeződés eltávolítása mechanikai hatással segíthető.
A hatásidő lejárta után a szer maradványait vizes öblítéssel kell eltávolítani.
Javasolt alkalmazási koncentráció:
hígítás nélkül vagy 5-30%-os hígításban kell alkalmazni
szennyezettségtől függően.
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20-60 °C
30-5 perc (enyhe szennyezettség)

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:
Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A szer használatakor a savval végzendő munkához szükséges védőeszközök
használata kötelező! 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.
Sav hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt
használni TILOS!
H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE
KERÜL: Lemosás bő vízzel/....P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305 +
P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a
helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen
élelmiszertől, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú anyagok, stb.)
elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi
előírásokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Környezetvédelem: Az elhasznált tisztító oldat a szennyeződéseknek megfelelő kezelés és
semlegesítés, valamint a hatályos előírásokban megadott határértékre történő beállítás után kerülhet
közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként
kezelhető.
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, 1 literes flakon
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