
  

IINNNNOO--PPIISSSS  CCLLEEAANN  

folyékony, víz- és húgykőoldó tisztítószer   
 

 
Felhasználási terület-felhasználási módok: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható minden 
olyan területen, ahol a húgykő, vízkő, fémoxidok stb. eltávolítása a cél. A savas hatás mellett tisztító hatással is 
rendelkezik. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Jól használható olyan területen, ahol 
elsődleges a húgykő és a vízkőkiválás eltávolítása.  
A tisztítandó felületet a tisztító folyadékkal érintkezésbe kell hozni, a felületre a szert alkalmas eszközzel (ecset, 
kefe, permetezés, stb.) lehet felhordani. A szennyeződés eltávolítása mechanikai hatással segíthető. A hatásidő 
lejárta után a szer maradványait vizes öblítéssel kell eltávolítani. Amennyiben hígított állapotban használjuk a 
keveréket, a munkaoldat készítéséhez kimérjük a szükséges mennyiségű vizet és ehhez öntjük a megfelelő 

mennyiségű vegyszert, majd keveréssel homogenizáljuk és ezt a munkaoldatot használjuk a tisztításhoz. 
 

Javasolt alkalmazási koncentráció: hígítás nélkül vagy 5-30%-os hígításban kell alkalmazni szennyezettségtől 
függően.  

Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20-60 °C 30-5 perc (enyhe szennyezettség)  
 

GHS piktogram:  
Figyelmeztetés: Veszély 
Tűzveszélyesség: 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. Más tisztítószerrel, lúggal, lúgos keverékkel, sav 
hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni, azokkal 
keverni TILOS! A szer használatakor a savval végzendő munkához szükséges védőeszközök használata 
kötelező! 
 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
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. 
 
Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 
 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz hűvös helyen, élelmiszerektől, italoktól, sav hatására gázokat 
fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú anyagok, alumínium, vas stb.) elkülönítve kell tárolni 
betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat. P405 Elzárva tárolandó. 
 

Környezetvédelem: Az elhasznált oldat a szennyeződésektől függő kezelés, semlegesítés és a helyi határértékre 
történő beállítás 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. 
 

Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna 
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