
INNOFLUID ACID-SX 
vízkőoldó-tisztítószer  

 
 
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható a 
vendéglátás, magán- és közegészségügy, az állategészségügy, az élelmiszeripar, és egyéb ipari 
területeken, elsősorban a vizes helyiségekben, ahol a vízkövesedett, zsírral szennyezett felületek 
tisztítása, a tejkő, fémoxidok stb. eltávolítása a cél. Először, megfelelő hígítással, a kívánt 
koncentrációjú és hőmérsékletű (20-600C) munkaoldatot kell elkészíteni, és ezzel az oldattal végezni a 
műveletet. A munkaoldatot a felületre permetezéssel, kefével, bemerítéssel vagy egyéb módon lehet 
felhordani. A tisztítás hatékonyságát mechanikai hatással lehet javítani. A sav feloldja a lerakódott 
vízkövet, tejkövet, fémoxidokat, stb., a felületaktív anyag eltávolítja a zsírt, ezáltal a felület 
egyenletesen tisztul. A hatásidő lejárta után a felületet vizes öblítéssel kell a vegyszermaradványoktól 
megtisztítani. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja, ezért ezeknél a 
felületeknél használat előtt próbát kell végezni. 
 
Alkalmazási paraméterek:   
1–5 %, 20-60 °C, 5-30 perc  enyhe vízkövesedés esetén, rendszeres használat 
5-20 %, 20-60  °C, 3-20 perc közepes vízkövesedés esetén 
töményen, 20-60  °C, 1-2 óra vastag vízkő lerakódások esetén 

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. Sav hatására gázokat 
fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni TILOS! 
 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 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. 
 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen 
élelmiszertől, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú anyagok, stb.) 
elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi 
előírásokat. P405 Elzárva tárolandó.  
Környezetvédelem: az elhasznált tisztító oldat a szennyeződéseknek megfelelő kezelés és 
semlegesítés valamint a hatályos előírásokban megadott határértékre történő beállítás után kerülhet 
közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként 
kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 
Min őség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve. 
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes és 0,75 literes 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, +36-70/362-8756 

 
Azonosítási szám: OKBI: B-12070029  
UN szám: 3264 


