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INNO-BAC NEW  
higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum 

 
Antimikrobiális spektrum:  baktericid (MRSA), yeasticid 
Alkalmazási feltételek:  töményen kell alkalmazni, behatási idő 30 másodperc 
 
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készült felhasználásra kész folyadék (terméktípus 
PT1). Az adagoló készülékből, vagy a flakonból 3 ml INNO-BAC NEW koncentrátumot juttassunk a száraz vagy az 
előzőleg benedvesített tenyérbe, 30 másodpercig egyenletesen dörzsöljük szét a fertőtlenítendő területen. Ügyeljünk, 
hogy elegendő mennyiségű anyag kerüljön a fertőtlenítés szempontjából kritikusabb helyekre (kézhajlat, körömágyak, 
stb.). A behatási idő, 30 másodperc leteltével kevés víz hozzáadásával habot képzünk. A habot folyó vízzel alaposan 
leöblítjük. A fertőtlenített kezet meleg levegőáramban megszárítjuk. A kéz szárítására egyszer használatos 
papírtörülköző is megfelel. 
 

GHS piktogram:  

Figyelmeztetés: Figyelem  
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 

 
Biztonsági tanácsok: ne alkalmazzuk nyálkahártya, nyílt seb, illetve a szem környéki bőrfelület fertőtlenítésére. A 
szert csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék használata során be kell tartani vegyi 
anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait. Más tisztító-és 
fertőtlenítőszerrel keverni tilos!  
A termék véletlen lenyelésekor a szájat öblítsük ki, sérülttel itassunk vizet, hánytatni tilos. Orvoshoz kell fordulni. 
Szembe jutás esetén, folyóvizes öblítés 15 percig. Orvoshoz kell fordulni. 
 
H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/ 
szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/… használata kötelező. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több 
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: 
orvosi ellátást kell kérni. 
 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő 
kezelés 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. 
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. 

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, közvetlen napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, 
élelmiszertől, italtól, egyéb vegyszerektől, elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános 
munkavédelmi szabályokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 15-30 oC 
 
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap 
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 és ½  literes 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 
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