
 

MOBIL AQUA DEO 

Hatékony lebontószer mobil és beépített WC-hez 
 

EUH208 Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 

Alkalmazási feltételek:  

50 ml 2 liter vízben beépített WC-hez lakókocsiban, buszokon, vonatokon, hajókon, vitorlásokon stb. 
500 ml 20 liter vízben mobil WC-hez pl.: TOI TOI WC, WC konténerek stb. 
Formaldehid és foszfát mentes 

 

Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A vegyszer hatékony 
lebontószer mobil és beépített WC-khez. Közömbösíti a WC tartályban keletkező kellemetlen 
szagokat, frissen tartja a fekália-tartályt, megelőzi a gázképződést, gyorsabb lebomlást tesz lehetővé. 
Dezodoráló hatású. A horgany-, oxid-, márvány- és mészkő felületeket károsíthatja. Más tisztító- és 
fertőtlenítőszerrel, lúggal ne keverje. 

GHS piktogram:    

 

Figyelmeztetés:   Veszély    

Tűzveszélyességi fokozat:  IV kategória    

 
Biztonsági tanácsok: A szer használatakor a savval végzendő munkához szükséges védőeszközök 
használata kötelező! A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi 
anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés 
szabályokat. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
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 [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. 

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől, védett, száraz hűvös, de fagymentes 
helyen élelmiszertől, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú 
anyagok, stb.) elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános 
munkavédelmi előírásokat. P405 Elzárva tartandó. 
Környezetvédelem: Az elhasznált tisztító oldat a szennyeződéseknek megfelelő kezelés és 
semlegesítés valamint a hatályos előírásokban megadott határértékre történő beállítás után kerülhet 
közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként 
kezelhető. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak 
megfelelően. 
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap. 
   
Kiszerelés egységei: 20 literes kanna 
 

Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu 
Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.  
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