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INNOPON-ALU-T 
Ipari zsírtalanító-tisztítószer színesfémre, alumíniumra szóró eljáráshoz 

fékezett habzású készítmény 
 
 
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználók részére készül. Szilárd halmazállapotú, 
általánosan használható, gyengén lúgos zsírtalanító tisztító szer. Felhasználható minden olyan 
helyen ahol vas, alumínium, horgany, réz. és egyéb színesfém felületek zsírtalanítása a cél. A 
polírozott alumínium felületeket még forrásban lévő oldatban tartás alatt sem támadja meg. A 
lemosott zsír-olaj az oldat tetejére felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható. Felhasználását szóró 

eljáráshoz javasoljuk. 
A megfelelő koncentrációjú oldat elkészítése és hőmérsékletének beállítása után a tisztítandó felületet 
érintkezésbe kell hozni a tisztító oldattal, majd a hatásidő lejárta után a kontaktust meg kell szüntetni, 
szükség esetén a felületet vízzel le kell öblíteni 
Javasolt alkalmazási koncentráció:  1,0 – 3,0 % 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 60 – 900C, 30 – 3 perc 
Javasolt fúvóka nyomás 1-2 bar 

EU Veszélyjel:    
Figyelmeztetés:  Veszély 
Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre 
vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak rendeltetésének 
megfelelő célra szabad felhasználni. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/… használata kötelező. 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P312  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. 
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni 

 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, 
betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános tárolási és kezelési előírásokat. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P402 Száraz helyen tárolandó 
 Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30 oC 
 
Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldat a szennyeződéstől függő kezelés, megfelelő hígítás és 
a helyi határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
 
Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási feltételek betartása mellett a gyártástól számított 24 hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 25 kg-s zsák 

 
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 
 
Azonosítási szám: FE/OKBI-1687/1999 


