INNO-BRITE
folyékony öblítő gépi mosogatáshoz
Felhasználási terület és mód:
Az öblítő szer alkalmas gépi mosogatás utáni öblítésre. Az öblítés után a felület foltmentesen szárad és
vegyszer maradványtól mentes lesz. Foglalkozásszerű felhasználásra készül.
Felhasználható minden olyan területen, ahol a mosogatást géppel végzik. Ilyen alkalmazási helyek a
közétkeztetés, egészségügyi és szociális intézmények, stb.
Az alkalmazás körülményeit a mosogatógép előírásai határozzák meg. Az adagolást általában úgy kell
beállítani, hogy 0,1 – 0,3 g/liter koncentrációjú legyen az öblítővíz.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:
Tűzveszélyességi fokozat:

Figyelem
II kategória

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. A szerrel végzett munka során megfelelő
szellőzésről gondoskodni kell. Véletlen lenyelése esetén hánytatni tilos! Ne keverjük más gépi
öblítővel! Az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P210 Hőtől,forró felületektől,szikrától,nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 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.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, oxidációs anyagoktól elkülönítve kell tárolni
melynek során figyelembe kell venni a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi
szabályokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös
helyen tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30 oC.
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 36 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna
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