INNOPON CSAP
por alakú tisztítószer
szennyvíz lefolyók, csatornák belső felületének és aknák,valamint padozat tisztítására

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készült. Elsősorban csatornák,
szennyvízlefolyók belső felületének aknák valamint padozatokra lerakódott zsíros, olajos szennyeződések
fellazítására készült nagy tisztítóképességű termék. Alkalmas, a nagy zsír- és szenny oldatban tartó hatása miatt,
ipari lefolyók tisztítására, zsírtalanítására, egyéb szennyeződések eltávolítására.
Alkalmazási feltételek: A por alakú termékből a kívánt koncentrációjú oldathoz szükséges mennyiséget kell a
megfelelő hőfokú vízhez hozzámérni és feloldani. Ezzel az oldattal kell a tisztítást elvégezni oly módon, hogy a
tisztítandó csatornába kell önteni a tisztító oldatot és megvárni, amíg az lefolyik. Ezt a tisztítást célszerű többször
megismételni, ezáltal a csatorna falán lévő zsír és más szennyező anyagok is eltávolíthatók. Amennyiben a
vegyszert nem oldjuk fel előre, akkor a port a csatornaszembe kell szórni és meleg vizet ráöntve az feloldódik és
kifejti hatását. A tisztítás után célszerű a lefolyószakasz meleg vízzel történő átöblítése, aminek hatására a
vegyszer tovább hígul és esetleges káros tulajdonságai csökkennek.
Javasolt alkalmazási koncentráció és hőmérséklet: 1,0 – 5,0 %, 35-800C

GHS piktogram :
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség:

Veszély
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. Más tisztítószerrel, savval, savas keverékekkel
keverni tilos! Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt
okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P261 Kerülje a
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 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/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, savaktól és oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására
vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat. A porkeverék higroszkópos, fokozottan ügyelni kell a
csomagolás épségére. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az
edény szorosan lezárva tartandó.
Környezetvédelem: Meg kell akadályozni, hogy a porkeverék közvetlenül a környezetbe kerüljön. A
szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés és a helyi határértékre
történő beállítása után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladékként kell kezelni.
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 hónap.
Kiszerelés egységei: 5 kg-tasak
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
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