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SOLARIUM-FRESH   
felületfertőtlenítő  

 
 
Antimikrobiális hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid 
 
Alkalmazási koncentráció és hatásidő:  
koncentráció: 3 %, behatási idő: 3 perc baktericid (MRSA), 15 perc fungicid. 
koncentráció: 10 %, behatási idő: 3perc. baktericid (MRSA), fungicid 
koncentráció: 100 %, behatási idő: 3perc. baktericid (MRSA), fungicid 
 
Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készült folyékony koncentrátum (terméktípus PT2). 
Felhasználható szoláriumok, testépítő szalonok, a szépségipar és kapcsolódó területeken valamint egyéb felületek 
fertőtlenítésére. A keverék összetételéből adódóan alkalmas szennyeződések fellazítására, zsírtalanításra, így a 
gyengén szennyezett felületek esetén érvényesül a kombinált tisztító-fertőtlenítő hatás is. A szert töményen és hígított 
állapotban is lehet használni. Hígított állapotban történő használatkor először el kell készíteni a megfelelő hígítást 3-
10 % (30-100 ml keverék 1 liter vízbe), majd a munkaoldatot a felületre kell juttatni, kezeletlen részek ne maradjanak. 
A fertőtlenítő oldatot a felületre szórással, permetezéssel vagy egyéb más módon is a fel lehet juttatni. A behatási idő 
lejárta után a felületről a szermaradványokat vizes öblítéssel kell eltávolítani. 

GHS piktogram:    
Figyelmeztetés             Veszély 
Tűzveszélyesség:         nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: 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. 
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem/… használata kötelező. P305 + P351 + P338  SZEMBE 
KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása. 
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a 
bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni. 
 
Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldat a szennyeződésektől függő kezelés, semlegesítés és a helyi előírások 
szerinti határértékre történő beállítás után engedhető 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. 
Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy 
itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell 
mosni. 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, közvetlen napfénytől és hőhatástól távol, jól szellőző, száraz, hűvös, 
de fagymentes helyen (> 5 °C), élelmiszertől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől 
elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30 oC 
 
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap, felbontás után 

12 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 
 
Azonosítási szám:  OTH: JKF/12044-3/2015. 


