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INNOPON-TEXT IPARI MOSÓPOR 
 
Felhasználási területe és módja: A ipari mosópor alkalmas mindenféle fehér és színtartó textília 
mosására, kivéve a gyapjúból és selyemből készült textilféleségeket. Felhasználható a legkülönfélébb 
szennyezettségű textíliák mosásához. A cég által forgalmazott különféle adalékokkal a hatása 
fokozható. Foglalkozásszerű felhasználásra készül. 
Főmosáshoz a mosóporból mosó oldatot kell készíteni, amivel az előmosott, vagy áztatott textíliát 5-
25 percig kell mosni a textília anyagának megengedett legmagasabb hőmérsékleten. A főmosást 1 
meleg és több hideg vizes öblítés követi az igényeknek megfelelő öblítőszer, semlegesítőszer, vagy 
fertőtlenítőszer adagolással.  
Javasolt mosási hőmérséklet, mosószer koncentráció és hatásidő: 30-900C illetve a textília 
anyagának megfelelő, 6-8 g/liter, 5-25 perc 
Főmosáshoz az alábbi adalékok használhatók: szennyoldást növelő, fehérítő, rozsdaoldó, zsíroldó, 
fehérjeoldó. 

GHS piktogram:   

 

Figyelmeztetés: Veszély   

Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes   

 
Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén hánytatni tilos, a szájat vízzel ki kell öblíteni, és a sérülttel 
vizet kell itatni ha eszméleténél van. A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és a 
munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános 
munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. 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. 
P234 Az eredeti csomagolásban tartandó. P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/… használata kötelező. 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. 
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz. 
 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől, 
takarmánytól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P402 Száraz helyen tárolandó. P405 Elzárva tárolandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30 oC 
 
Környezetvédelem: 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: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 
megfelelően. 
 
Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 24 
hónap. 
 
Kiszerelés egységei: 20 és 5 literes kanna, 1 literes flakon 
 
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 
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