
 
INNOCID (3%) alkoholos felületfertőtlenítő szer 

 
Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid, szelektív virucid (burkos vírusok) 
Alkalmazási feltételek: koncentráció:  töményen   

behatás idő:  3 perc: baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid (burkos 
vírusok), hatáshoz 

 15 perc: tuberkulocid hatáshoz 
 
Felhasználási terület és mód:. Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. A szer alkalmas, alkoholálló, 
mosható felületek fertőtlenítő tisztítására, fertőtlenítésére. Felhasználható különböző szolgáltató-, turisztikai-, 
egészségügyi-, szociális és egyéb ipari létesítményekben, ahol a felületek fertőtlenítő hatású tisztítása illetve 
fertőtlenítése a cél. Alkalmazható szolárium ágyak, fodrász-, pedikűrös-, manikűrös- és kozmetikus eszközök, 
műszerek, stb. fertőtlenítésére is. Polírozott felületek esetében alkalmazási próbát kell végezni, mert a szer a 
polírozott felületek mattulását okozhatja. 
A fertőtlenítő oldatot a felületre kell permetezni, majd a hatásidő (rászáradás) után a felület higiénés 
szempontból megfelelő. 
Bőrfelület fertőtlenítésére használni TILOS! 

EU veszélyjel :       
Figyelmeztetés     Veszély 

 
Tűzveszélyességi fokozat:    II fokozat 
 
Biztonsági tanácsok:  A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható fel, figyelembe véve a 
használati utasításban leírtakat, és betartva az általános munkavédelmi-, tűzvédelmi-, és munkahigiénés 
előírásokat A szerrel végzett munka során megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. Nyílt láng, sugárzó 
hőforrás vagy egyéb gyújtóforrás a szerrel végzett munka során a munkaterületen illetve azzal közös 
légtérben nem lehet. 
 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos 
a dohányzás. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 

 P303 + P361 + P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot   
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/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. 

P370 + P378  Tűz esetén: oltásra oltópor, vízpermet, széndioxid, alkoholálló hab használandó.  
 
Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldatot a szennyeződésektől függően kell kezelni és a helyi előírások 
szerinti értékre beállítani. A készítményt közvetlenül élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem 
szabad. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől, sugárzó hőtől és gyújtóforrástól védett, száraz hűvös 
helyen, élelmiszertől, oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az 
edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó 
 
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, ½ literes szórófejes flakon 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu 

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.  
Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933 
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