INNOX NEW
rozsdamentes-acél ápoló-tisztító szer

Alkalmazási koncentráció: Hígítás nélkül, töményen kell alkalmazni.
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A folyékony, rozsdamentes acél
ápoló-tisztító szer felhasználható a rozsdamentes felületek tisztítására, ápolására és fényesítésére. A terméket
vékony rétegben kell felhordani a felületre. A felhordás történhet permetezéssel, a szerrel átitatott
törlőkendővel, szivaccsal, stb. A felhordást követően száraz ruhával való áttörléssel kell az esetleges
szennyeződéseket eltávolítani, és ezáltal biztosítható a fényes felület is. Erősen szennyezett felületek esetén a
szer használata előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező keverékkel előtisztítást kell végezni.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség:

Veszély
I. fokozat

Biztonsági tanácsok: A folyékony, rozsdamentes acél ápoló-tisztító szer csak rendeltetésének megfelelő
célra és módon használható. A munkavégzés közben be kell tartani a vegyi és tűzveszélyes anyagokkal
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat is. A szerrel
végzett munka során megfelelő szellőzésről gondoskodni kell.
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
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.
P370 + P378 Tűz esetén: Az oltáshoz tűzoltópor, vízpermet, széndioxid, alkoholálló hab használandó.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni és a helyszínre
orvost kell hívni. Hánytatni tilos!
Környezetvédelem: A szennyezett, elhasznált oldatot a szennyeződéstől függően kell kezelni, semlegesítés
és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába. A tisztított 20 liter vagy annál
kisebb űrtartalmú csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény
elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen,
élelmiszerektől, oxidációs anyagoktól elkülönítve kell tárolni, melynek során figyelembe kell venni a vegyi
és tűzveszélyes anyagok tárolására vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. P102 Gyermekektől
elzárva tartandó. P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól számított
36 hónapig megőrzi.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, ½ literes szórófejes 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-13070263
UN 1987

