
 
INNO-DISH 

Fertőtlenítő hatású kézi mosogató koncentrátum foszfát- és klórmentes 
 
 
Antimikrobiális spektrum : baktericid, yeasticid 
 
Alkalmazási feltételek: szerkoncentráció 1,5%, 40°C-on, behatási idő: 5 perc 
 
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készült folyékony koncentrátum (terméktípus PT4), 
amely egy fázisban tisztít-fertőtlenít. Felhasználható az élelmiszeriparban, vendéglátás, nagykonyhák, étkeztetési helyek, 
egészségügyi és szociális intézményekben kézi mosogatásra. A felhasználás során a megfelelő hőmérsékletű és 
koncentrációjú tisztító-fertőtlenítő munkaoldatot külön kell hígítással elkészíteni, az edény és eszköz stb. felületére 
juttatni vagy a tisztítandó edényt, eszközt, stb. a munkaoldatba helyezni és a kapcsolatot a behatási idő lejártáig 
fenntartani. A tisztítás hatásfoka mechanikai hatás alkalmazásával növelhető. A behatási idő lejárta után a 
szermaradványokat ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani a padozat kivételével. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. 

GHS piktogram:       
Figyelmeztetés     Veszély 
Tűzveszélyesség:   nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: A szert csak rendeltetésének megfelelő célra és a használati utasításban leírt módon szabad 
felhasználni. Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános 
munkavédelmi, és munkahigiénés szabályokat. Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával nem 
érintkezzen! Használat után érzékeny bőrűeknek zsíros krémmel célszerű a bőr zsírtartalmát pótolni. Más tisztító-és 
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel. 
 
H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő 
használata kötelező. P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 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 BELÉLEGZÉS 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. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.  
 
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a 
bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni. 
 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, takarmánytól és egyéb vegyi 
anyagoktól elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat. Hő 
hatásától védendő. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P405 Elzárva tárolandó. 
 
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: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
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. 
 
Min őség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap, felbontás után 6 
hónap. 
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes flakon 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu  

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.  
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