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INNO-FILC ALKOHOLOS OLDAT  

filctoll festék és címkeragasztó eltávolító szer 
 
Alkalmazási koncentráció: Töményen kell alkalmazni.  
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült alkoholtartalmú filctoll 
festék és címkeragasztó eltávolító szer alkoholálló felületekre. A tisztítandó felületre felhordható 
kefével, szivaccsal. Kezeletlen részek ne maradjanak!  
Behatási idő: 1-5 perc, a felhordott termék mennyiségétől, a ragasztó réteg vastagságától illetve a 
filctoll festék beszáradásának mértékétől függően. A tisztítás hatásfoka mechanikai hatással növelhető. 
Felhasználás előtt egy kevésbé látható helyen célszerű a terméket kipróbálni.  
A behatási idő lejárta után a kezelt felületet száraz törlőkendővel át kell törölni, ha szükséges, utána 
mosószeres vízzel lemosni és csapvízzel leöblíteni. 
Erősen szennyezett felületek esetén - zsíros, olajos, poros felületeken-célszerű előtisztítást végezni.  
 

GHS 

piktogram:    
Figyelmeztetés:  Veszély   
Tűzveszélyesség 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. Gyújtó-és hőforrás közelében, rosszul szellőztetett 
helyiségben, nem alkoholálló felületre használni tilos. 
 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót 
válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H411 
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/…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 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.  P370+378 Tűz esetén: Az oltáshoz szén-dioxid, tűzoltóhab, tűzoltópor használandó. 
Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.  
 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, 
italtól, takarmánytól, egyéb vegyszerektől, elkülönítve, betartva a tűzveszélyes vegyi anyagok 
tárolására vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. Közvetlen napfénytől, hő-és 
gyújtóforrástól távol tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen 
tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Optimális tárolás 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 18 hónap. 
Kiszerelés egységei: l literes flakon 
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