INNO-FIX
folyékony padozattisztító és fényező

Felhasználás területe és módja:
A folyékony padozattisztító és fényező szer, amely használható kézi és gépi tisztítási technológia
felhasználásával fa, műanyag és kerámialapos padozatok tisztítására és fényesítésére. A megfelelő hígítású
munkaoldatot kell felhordani a padozatra és elvégezni a tisztítást. Parketta esetén a tisztítást követő száraz
ruhával való áttörlés az intenzív fény tartósságát biztosítja. Erősen szennyezett padozatok esetén célszerű
használat előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező szerrel előtisztítást végezni (pld. INNOFLUIDALK-M, INNOPON-MD-TAK).
Javasolt alkalmazási koncentráció:
Első használatkor 10-20 %-os koncentrációban
Rendszeres használat esetén 1-2 %-os koncentrációban

GHS piktogram:
Figyelmeztetés :
Tűzveszélyesség:

Figyelem
nem tűzveszélyes

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.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő 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. P337 + P313 Ha a
szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és a helyszínre orvost kell hívni.
Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldat a szennyeződésektől függő kezelés, semlegesítés és a helyi
előírások szerinti határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb
csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, takarmánytól és
egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól számított
24 hónapig megőrzi.
Azonosítási szám: OKBI-VABO/19/2006
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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