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INNUSZOL-P HŰTŐFOLYADÉK  
két- vagy többfokozatú hűtőrendszerekhez 

PROPILÉNGLIKOL tartalommal 
 
  
Felhasználás területe és módja:  
Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Nagyrészt szervetlen sókból álló vizes oldat, amely a benne található 
komponensek mennyiségétől függően -5 és -30°C közötti kristályosodási hőmérséklettel rendelkezik.. 
Felhasználható kétkörös hűtőrendszereknél hűtésközvetítő folyadékként. A termék szerves anyag tartalma 
alacsony, ezért nem bomlik, a korróziós inhibitor tartalma megakadályozza a korróziót. 
A készítmény alkalmas tisztított hűtő rendszerek első feltöltésére, illetve a hűtőfolyadék pótlására. A 
hűtőfolyadékot ne keverjük más típusú hűtőfolyadékkal illetve vegyszerrel, mert hatékonyságát elveszítheti. 
 

EU veszélyjel :    
Figyelmeztetés    Figyelem 
Tűzveszélyesség:  nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a címkét. A 
szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és munkavégzés közben be kell tartani a vegyi 
anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. 
 H315 Bőrirritáló hatású 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 
 P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 

P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/ hallásvédelem/… használata kötelező. 
 P301 + P330 + P331  LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

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. 

 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől és 
egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére 
vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. P102 Gyermekektől elzárva 
tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30 oC 
 
Környezetvédelem: A készítmény közvetlenül nem kerülhet a környezetbe. Semlegesítés és a helyi határértékre 
történő beállítása után engedhető közcsatornába. P501 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: 1000 literes tartály  
 
 
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 

OÉTI: 5841-2/1996 
 


