
 
INNO-SEPT FRESH  

fertőtlenítő kendő 
 

 
Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid, szelektív virucid (burkos vírusokra).  
 
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra készült fertőtlenítőszerrel átitatott 
kendő (terméktípus: PT1, PT2, PT4). Felhasználható a magán- és közegészségügy, az élelmiszeripar, a 
vendéglátás valamint a szolgáltató ipar különböző területein. A higiénés kézfertőtlenítés mellett alkalmazható 
eszközök, tárgyak, munkafelületek és egyéb felületek tisztítására és fertőtlenítésére.  
Higiénés kézfertőtlenítés: a fertőtlenítő kendővel alaposan dörzsöljük be a kezeket 30 másodpercig, tuberkulocid 
hatás eléréséhez a behatási idő 1 perc. 
Felületfertőtlenítés: kezelje a felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, behatási idő: 5 perc. 
A behatási idő letelte után a szer maradványait a kezelt felületről– a padozat kivételével- alapos ivóvizes 
öblítéssel kell eltávolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát 
ellenőrizni kell. 
Erősen szennyezett kéz vagy felület esetén egy erősebb tisztító hatással rendelkező szerrel történő kézmosás 
(MANUELA) illetve felülettisztítás (INNOFLUID-ALK-M) után használjuk fertőtlenítésre a fertőtlenítő kendőt, 
vagy több kendő egymás utáni használata ajánlott. 

 
Biztonsági tanácsok: Ne alkalmazzuk nyálkahártya, nyílt seb, illetve a szem környéki bőrfelület fertőtlenítésére. 
Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Elektromos eszközhöz csak teljesen megszáradt kézzel szabad 
hozzányúlni. Gyújtóforrás közelében, meleg és nem alkoholálló felületekre használni tilos!  Élelmiszer, ital a 
szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! A termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi 
fogyasztásra nem használható fel. 
 
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: tartós bőrirritáció esetén 
forduljunk orvoshoz. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! 
Forduljunk orvoshoz! 
 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva 
tartandó. P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 
Környezetvédelem: A nem tisztított csomagolóanyagot, a termék maradékát tilos élővízbe, vízfolyásba, talajba 
juttatni, veszélyes hulladékként kezelendő. A kiürült csomagolóanyagot vízzel kell kiöblíteni, a megtisztított 
edények újrahasznosíthatók, illetve kommunális hulladékként kezelhetőek. P501 A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Szennyezés-mentesítés: A kendőket gyűjtsük össze zárt tartályba és szállítassuk el. Kezeljük veszélyes 
hulladékként. 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, fagymentes helyen, élelmiszertől, italtól, egyéb 
vegyszerektől elkülönítve, közvetlen napfénytől, hőhatásától és gyújtóforrástól távol tartandó. P403 + P235 Jól 
szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
  
Min őség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények mellett, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 3 
év, felbontás után 60 nap. 
 
Kiszerelés egységei: 50 lap/doboz 
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