INNO-SEPT fertőtlenítő oldat
Mikrobiológiai hatásspektrum: baktericid (MRSA), yeasticid, fungicid, szelektív virucid (burkos vírusokra,
madárinfluenza vírus ellen is), tuberkulocid
Alkalmazási feltételek: koncentráció: töményen kell alkalmazni
behatási idő: 2 perc , fungicid hatás eléréséhez 15 perc
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült felhasználásra kész folyadék
(terméktípus PT2, PT4). Felhasználható a magán- és közegészségügy, az élelmiszeripar, a vendéglátás valamint
a szolgáltató ipar különböző területein. Alkalmazható eszközök, tárgyak, munkafelületek és egyéb alkoholálló
felületek fertőtlenítésére. A fertőtlenítendő felületet egyenletesen permetezzük be a szerrel, kezeletlen részek ne
maradjanak, majd hagyjuk a felületre rászáradni. A hatásidő letelte után a keverék maradványainak leöblítéséről
nyílt felületek esetében akkor lehet eltekinteni, ha a fertőtlenítő fázist egy alapos tisztítás előzi meg, amihez az
INNOFLUID-ALK-M termékünket ajánljuk.

GHS piktogram :
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség:

Figyelem
II. kategória

Biztonsági tanácsok: A szert csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék
használata során be kell tartani az általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. Más tisztító-és
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! A
termékkel szennyezett élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható fel.
H319 Súlyos szemirritációt okoz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
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. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab használandó.
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, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, közvetlen napfénytől, hőhatástól- és gyújtóforrástól
távol, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől, takarmánytól, egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell
tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Környezetvédelem: A fertőtlenítő oldatot és a termék csomagolóburkolatát ne juttassuk a környezetbe. A
rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződésektől és a helyi előírásoktól függő
kezelést igényel. 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.
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén gyártástól számított 36 hónap, felbontás
után 12 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes szórófejes flakon
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