
 

INNO-AIR FRESH  

szagmentesítő légfrissítő 
 

EUH208 hexil-szalicilátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
Alkalmazási koncentráció: a terméket töményen kell használni. 
 
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra készült szagmentesítő légfrissítő. 
Semlegesíti és megszünteti a kellemetlen szagokat, (dohányfüst, konyhai szagok, állatok szagai). A helyiségek 
levegőjének frissítésére az év bármely szakában használható. A koncentrált összetétel lehetővé teszi, hogy 1-2 
fújásnyi permet hosszú ideig kellemes, friss illatot biztosítson, így a termék alkalmazása igen gazdaságos. 
Tartsa a flakont függőlegesen, nyomja meg a gombot és fújja a légfrissítőt a helyiség közepe felé. 
Állatokra közvetlenül nem alkalmazható! 
 

GHS piktogram:   
Figyelmeztetés: Veszély  
Tűzveszélyességi fokozat: I kategória  

 

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés közben be 
kell tartani a vegyi és tűzveszélyes anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és 
munkahigiénés szabályokat is. A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. 
A keletkező permetet nem szabad belélegezni. A légfrissítő használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát. 
Csak jól szellőztetett helyen használható. 
 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva 
tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P210 Hőtől, forró felületektől, 
szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 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 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. P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz tűzoltópor, vízpermet, szén-
dioxid, alkoholálló hab használandó. 
 

Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.  
 

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, de fagymentes helyen élelmiszertől, italtól, takarmánytól 
elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi és tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. 
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
 

Környezetvédelem: A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a 
helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. 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. 
 
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap. 
 

Kiszerelés egységei: ½ literes szórófejes flakon 
 

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, E-mail: rendeles@innoveng1.hu 
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