INNO-SPRINT
univezális tisztító koncentrátum
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Széles körben alkalmazható
kézi és gépi tisztítási technológiával is. Alkalmas különféle padozat felületek (laminált, kő, üveg,
műanyag stb.) gyors és hatékony tisztítására. Univerzálisan használható felmosáshoz, lemosáshoz és
áztató tisztításhoz az élelmezési ipar, kereskedelem és vendéglátóipar területén, szociális
intézményekben, és minden olyan területen, ahol a napi takarítás során hasznos a gyors száradás, a
szennyeződések hatékony eltávolítása, valamint a csíkmentes száradás.
El kell készíteni a megfelelő hígítású munkaoldatot, a kimért koncentrátumot kell az előkészített vízbe
önteni, és keveréssel homogenizálni. A hígítást célszerű langyos vízben végezni. A hígítás és
homogenizálás gépi úton is elvégezhető. A tisztítás hatásfoka növelhető mechanikai hatás
segítségével.
Javasolt alkalmazási koncentrációk:
Erősen szennyezett felületek 2-5 % (100-500 ml/10 liter víz)
Közepesen szennyezett felületek 1-2 % (100-200 ml/10 liter vízhez)
Gyengén szennyezett felületek 0,5-1 % (50-100 ml/10 liter vízhez)
A keveréket ne használja fa vagy parafa felületeken, egyéb kérdéses esetben, kis területen elvégzett
felhasználás előtti alkalmazási próba szükséges.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:
Tűzveszélyességi fokozat:

Veszély
II 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. A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzésről
gondoskodni kell.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás. P280
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem…
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 BELÉGZÉS 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+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab 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 elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi és tűzveszélyes anyagok tárolására
vonatkozó általános előírásokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403+P235 Jól szellőző helyen
tárolandó. Hűvös helyen tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 15-30 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 a gyártástól számított 36 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna,
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