
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ (OKBI: 1465/2000) 
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Q (OKBI: 1465/2000, ÁNTSZ/OTH:4298-2/2001) 
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Cl (OKBI: 1465/2000, ÁNTSZ/OTH:4299-2/2001) 
 
 
Por alakú, fehérítő adalékkal kiegészített szintetikus mosószer, amely főmosásra illetve a 
Q és Cl változata fertőtlenítő hatású főmosásra alkalmas. 
 
Felhasználási terület 
Felhasználható mindenféle ipari textília mosására, kivéve a gyapjú és selyem anyagokat. 
-INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ általános felhasználásra 
-INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Cl fehérítő-fertőtlenítő hatású változat fehér textíliák 
foltjainak eltávolítására, fehérítésre, fertőtlenítésre. Elsősorban pamutból készült textíliák 
mosására ajánlott. 
-INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Q fertőtlenítő hatású klórmentes főmosószer, színes, 
színérzékeny textíliák fertőtlenítő hatású, de kíméletes mosására ( 40 0C ) 
 
Az alkalmazás módja 
A mosószert előmosott vagy áztatott textília főmosására ajánljuk. A víz keménységétől 
függően a vízben fel kell oldani a szükséges mennyiségű mosószert. Az oldatot a gépben 
fel kell melegíteni a textília szennyezettségének és anyagának megfelelő hőmérsékletre, és 
a mosását elvégezni. Egyes mosodákban az általános felhasználásra ajánlott mosószerből 
készült főmosó oldathoz hipót is adagolnak a ruha mennyiségére számított 5 g/liter 
mennyiségben. A mosás befejezése után a szennyezett mosóoldatot le kell engedni, és a 
ruhát meleg vízzel öblíteni. A többi öblítővíz szobahőmérsékletű legyen. 
Javasolt alkalmazási koncentráció:  6-10 g/liter 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 
INNOPON-TEXTFŐMOSÓ:  40-900C 8-15 perc 
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Cl:  40-70oC 8-15 perc 
INNOPON-TEXT-FŐMOSÓ-Q:  40-70oC 8-15 perc 
 
A mosószer oldat gyengén lúgos kémhatású, erősen zsírtalanító hatású anyag. A 
bőrfelületre került vegyszert bő vízzel le kell öblíteni, és a felületet érzékeny bőrűeknek 
zsíros krémmel bekenni. A szembe került oldatot vízzel ki kell öblíteni, és a sérültet 
szükség esetén orvoshoz vinni. A munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal 
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi előírásokat. 

 
 

Tárolás  
Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni, 
betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. Az előírásoknak 
megfelelő tárolás mellett minőségét a gyártástól számított két évig megőrzi. 
Kiszerelési egységei: 20 kg-os műanyaggal bélelt papírzsák. 

 
 
 

Gyártja: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska u. 5. 
Forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. Kereskedelmi Iroda 
  1113 Budapest, Bartók B. u. 152.  

Tel: 203-9304, 203-0429 Fax: 203-2389 
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