INNOFLUID-ALK-T
Fékezett habzású, erősen lúgos zsírtalanító és tisztítószer
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Elsősorban olyan területeken
célszerű használni, ahol a tisztítás, zsírtalanítás fontos követelmény. Tejiparban és élelmezési ipar
egyéb területein csővezetékek, ultraszűrők és mikroszűrők tisztítása, gép és gépjavító iparban erősen
szennyezett felületek tisztítása, padlófelületek gépi tisztítása, stb. Az erős zsírtalanító és fehérje
diszpergáló hatása miatt fertőtlenítés előtti tisztításra kiválóan megfelel. Lúgálló felületekre
használható. A keverék erősen lúgos kémhatású, ezért olyan tárgyak tisztítására, amelyek alapanyagát
a lúgok megtámadják (pld. alumínium, horgany és ötvözeteik stb.) nem ajánljuk.
A szer hígított oldatát kell használni a tisztításhoz, ezért először a hígítást kell elvégezni, majd a.
tisztító oldattal a tisztítandó felületet kontaktusba hozni (permetezéssel, szórással, stb.) és a kontaktust
a megfelelő ideig fenntartani. A hatásidő lejárta után vizes öblítéssel kell a szermaradványokat
eltávolítani.
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0,5-3,0 %
Javasolt oldathőmérséklet:
30-90 °C

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Veszély
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható, a
munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános
munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. Más tisztítószerrel, savval, savas keverékkel keverni
tilos!
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
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.
Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől,
takarmánytól, savaktól elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi termékek tárolására vonatkozó
általános előírásokat. 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.
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes flakon
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