INNOFLUID-ALK-MS
folyékony kézi mosogatószer
Felhasználás terület és mód: Alkalmazható az iparban, élelmiszeriparban, közétkeztetésben, és
minden olyan területen ahol kiváló zsírtalanító hatásra és egyszerű kezelési módra van szükség az ipari
és háztartási edények, eszközök nem fertőtlenítő mosogatásánál ill. felületek tisztításánál, takarításban,
stb. A termék nagy előnye az emelt zsíroldó hatás. Bőrkímélő anyagot tartalmaz.
Az alkalmazás módja a szennyezettség mértékétől és minőségétől, valamint a mosogatási
technológiától függ. A mosogatószerből 30-50°C hőmérsékletű 0.2-2 %-os oldatot kell készíteni (2-20
ml vegyszer 1 liter vízhez) és a tisztító oldatot kell a tisztítandó felületre juttatni, vagy a tisztítandó
edényt, eszközt, stb. az oldatba meríteni és a tisztítási folyamatot mechanikai hatással elősegíteni. A
tisztítás befejezése után a tisztított felületet tiszta vízzel le kell öblíteni. Foglalkozásszerű felhasználók
részére készül.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés Veszély
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
Biztonsági tanácsok: A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a
vegyi anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés
szabályokat, és a szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni.
H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/
szemvédő/arcvédő használata kötelező. P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni és a
helyszínre orvost kell hívni. Hánytatni tilos!
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz
minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek. A 20
liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 2 év.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes flakon
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