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INNOCID  
felület fertőtlenítő koncentrátum 

 
Antimikrobiális spektrum: 

PT2, 
PT4 

baktericid (MRSA, S.Enteritidis, S.Typhimurium., Legionella pneumophila), fungicid, 
virucid, tuberkulocid, sporocid 

PT3 
baktericid  (Legionella pneumophila), yeasticid, fungicid, virucid (H5N8 magas 
patogenitású madár-influenzavírus, sertés entero vírus) 

 
Alkalmazási feltételek:  
PT2, 

PT4 

hatás: a behatási idők szobahőmérsékletre 
vonatkoznak 

szerkoncentráció behatási idő 

 baktericid (MRSA, S.Enteritidis, S.Typhimurium, 
Legionella pneumophila), fungicid 

1,0 % 15 perc 

 virucid 1,0 % 30 perc 
 tuberkulocid 1,5 % 60 perc 
 sporocid 3,0 % 60 perc 

 

PT3 hatás 10°C-on szerkoncentráció behatási idő 

 baktericid  
(Legionella pneumophila) 

1,0 % 15 perc 

 yeasticid 1,0 %       15 perc 
 fungicid 3,0 %       30 perc 
 virucid (H5N8 magas patogenitású 

madárinfluenzavírus,) 
1,0 %  30 perc 

 virucid (Sertés entero vírus) 3,0 %  30 perc 
 
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült folyékony koncentrátum 
(terméktípus PT2, PT3, PT4). A keverék tisztító hatással is rendelkezik. 
A tisztítandó tárgyakat a tisztító-fertőtlenítő oldatba kell meríteni, vagy a felületre szórással, 
ecseteléssel lehet felhordani, vagy a szert ködösítéssel a térben lehet eloszlatni (nagynyomással, 
ködképző vagy permetező berendezéssel szétporlasztva), a tisztítási technológiától függően. Erősen 
szennyezett felületeken célszerű előtisztítást végezni pl.: (INNOFLUID ALK-MS, INNOPON M/D-
TAK termékünkkel), a felületet leöblíteni. Szénacél felületeken korróziót okozhat. 
PT2, PT4: Egészségügyi intézményekben, élelmiszeriparban, vendéglátás területén, kozmetikai 
szalonokban stb. mosható padló- és falburkolatok, berendezési- és felszerelési tárgyak, eszközök 
felületeinek fertőtlenítésére. A fertőtlenítéshez a szer megfelelő hígítású oldatát kell használni. A 
behatási idő lejárta után a szermaradványokat ivóvizes öblítéssel kell eltávolítani, az öblítés 
hatékonyságát ellenőrizni kell. Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne 
érintkezzen! A termék gőze hosszabb ideig ne érintkezhessen élelmiszerrel. A termékkel szennyezett 
élelmiszer, ital emberi fogyasztásra nem használható 
PT3: állattartási épületek, istállók, ketrecek, berendezési tárgyak, állatszállító járművek, keltetők 
fertőtlenítése. Az oldat készítésre rendelkezésre álló tartályt fel kell tölteni csapvízzel és állandó 
keverés mellett a kiszámított megfelelő koncentrátum mennyiségét hozzá kell adni. A behatási idő 
lejárta után a felületeket tiszta vízzel le kell öblíteni. Épületek fertőtlenítését csak kiürített állapotban 
szabad végezni és csak alapos szellőztetés után lehet újból használatba venni. 
 

GHS piktogram: 
 

   
Figyelmeztetés: Veszély    

 
Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a munkavégzés 
közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi 
és munkahigiénés szabályokat. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Csak jól szellőztetett 
helyiségben használható fel. 
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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. 
 
H302+ H332 Lenyelve és belélegezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz 
légzést okozhat. H335 Légúti irritációt okozhat. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H400 
Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. P271 Kizárólag szabadban vagy jól 
szellőztetett helyiségben használható. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
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 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. P308 + P313 
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P312 Rosszullét esetén forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése 
esetén: orvosi ellátást kell kérni.P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
 
Tárolás: Eredeti, ép, jól lezárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől, 
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve, napfénytől védett, jól szellőztetett helyen, 
szobahőmérsékleten tárolható. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól. P403 + 
P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P405 Elzárva tárolandó. 
Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30 oC 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől 
függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. 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. 
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 a gyártástól számított 24 hónap. 
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, 1 literes flakon  

 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5.  
Tel: +36-23/80-17-80 
www.innoveng1.hu 
E-mail: rendeles@innoveng1.hu 
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