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Termékajánló professzionális felhasználóknak

Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Rozsdamentes felület, kemence belsô felület, fôzôzsámoly, fôzôüst-
sütôlemez, sütôkocsi, füstölôbot és kocsi, grillsütô kormos, zsíros, 

ráégett szennyezôdések eltávolítása.

INNOFLUID ALK G grilltisztító koncentrátum, erôsen lúgos szer, ezért nem
javasoljuk olyan felületek tisztítására, melyek anyagát a lúgos oldat megtámad-
hatja (pl.alumínium, horgany és ötvözetei, bronz)

10-100% 20-90 ˚C /10 min-4h 1 / 5 / 20 liter

INNO-GRILL hideg zsíroldó, nem javasoljuk olyan felületek tisztítására, 
melyek anyagát a lúgos oldat megtámadhatja (pl.alumínium, horgany és
ötvözetei, bronz)

10-50-100% 90 ˚C /5 min-2h 750 ml, 5 / 20 liter

ALU-CLEAN tisztítószer koncentrátum, zsírral, olajjal, korommal és egyéb
szennyezôdésekkel borított alumínium, horgany és ötvözeteik, bronz, stb.
felületekre

3-20%
25-70 ˚C

5/30/180 min
5 liter

INNOFLUID TF-KLÓR M baktericid, fungicid, aktív klór hatóanyagot tartalmazó,
habzó, kombinált, kézi mosogatószer

1-2% 40 ˚C /10-5 min 1 / 5 / 20 liter

INNO-MF M baktericid, fungicid, nem klóros, habzó, kombinált, kézi mosogatószer 2% 40 ˚C /5 min 1 / 5 / 20 liter

INNOFLUID MF M/2 Felületfertôtlenítésre, valamint fertôtlenítô hatású kézi
mosogatásra, tisztításra alkalmazható habzó készítmény. Baktericid, fungicid.

1,5%
40 ˚C /5 min
20 ˚C /10 min

1 / 5 / 20 liter

INNO-DISH baktericid, yeasticid, fungicid, kationos tenzideket tartalmazó,
habzó, kombinált kézi mosogatószer

1,5% 40 ˚C /5 min 1 / 5 / 20 liter

INNO-DISH STAR baktericid, fungicid, kationos és nem ionos tenzideket tartal-
mazó, habzó, kombinált, kézi mosogatószer

0.8-1%
0,5%

40 ˚C /5 min B, Y
40 ˚C /15 min F

1 / 5 / 20 liter

INNOPON fertôtlenítô mosogatópor baktericid, yeasticid, fungicid, por alakú,
aktív klórt tartalmazó, habzó, kombinált kézi mosogatószer

1-3%
40 ˚C /5 min
20 ˚C /15 min

20 kg

INNOPON TF-KLÓR M baktericid, fungicid, por alakú, aktív klórt tartalmazó,
habzó, kombinált kézi mosogatószer

1%
3%

40 ˚C /5 min B, Y
20 ˚C /15 min F

1 / 5 / 20 kg

INNOFLUID ALK M nagyhatékonyságú mosogató- és tisztítószer. A termék
nagy elônye, hogy az emelt zsíroldó hatás ellenére a kezet nem károsítja!

0,5-2% 30-50 ˚C 5 / 20 liter

INNOFLUID ALK MS folyékony mosogatószer. A termék nagy elônye, 
hogy az emelt zsíroldó hatás ellenére a kezet nem károsítja!

0,2-2% 30-50 ˚C 1 / 5 / 20 liter

INNOPON MD/TAK takarító-mosogatópor, felhasználható minden olyan helyen
ahol kiváló zsírtalanító hatásra és egyszerû kezelésre van szükség. 
Elônye, hogy nem károsítja a kezet a nagy zsíroldóhatása ellenére sem!

0,5-2% 40-80 ˚C 1 / 5 / 25 kg

INNOPON mosogatópor, felhasználható minden olyan helyen ahol kiváló zsírta-
lanító hatásra és egyszerû kezelésre van szükség. Nagy elônye, hogy az emelt
zsíroldóhatás ellenére sem károsítja a kezet!

0,5-2% 25-45 ˚C 20 kg

Mosogatás-kombinált fertôtlenítô-tisztítás, nagykonyhai eszközök, 
berendezések, kemence külsô felület, asztalfelület, kelesztô-, 

keverôedény, csészék, stb.

Kézi mosogatás - zsírtalanítás,  3 fázisú mosogatásK
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Termékajánló professzionális felhasználóknak

Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Fertôtlenítés

INNO-CHLOR TABS klórtabletta baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 
tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalmú fertôtlenítô oldat elôállítására 
alkalmas tabletta.

2 tbl./ 1 liter víz
szobahôm. 5' 
B, MRSA, F 

szobahôm. 30' V, T, S
1 kg vödrös

INNO-CHLOR GRAN klórgranulátum baktericid (MRSA), fungicid, virucid,
tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalom 56% (m/m).

6 g/ 1 liter víz
szobahôm. 5': 
B, MRSA, F 

szobahôm. 30': V, T, S

60 gr / 1 kg  / 4 kg
vödrös / 5 kg

Gépi mosogatás/gépi öblítés

0,5%
1%

70 ˚C/ 3 min.
50 ˚C/ 5 min.

5 / 20 liter

INNOFLUID TF KLÓR MG HARD baktericid, fungicid, fékezett habzású, 
aktív klór hatóanyag tartalmú gépi mosogatószer keményvízhez

2% 40 ˚C / 5 min 5 / 20 liter

INNO-GLASS gépi mosogatószer pohármosogatáshoz 0,1-0,3%
50-80 ˚C /

gépkönyv szerint
5 / 20 liter

INNO-OVEN CLEAN sütô-pároló berendezések belsô tisztítására készült 
koncentrátum, ráégett zsír és ételmaradék eltávolítására.

töményen/ adagolás
gépkönyv szerint

szobahôm. 3-5'/
gépkönyv szerint

5 liter

INNO-BRITE öblítôszer gépi mosogatás után. Az öblítés után a felület 
foltmentesen szárad és vegyszermaradványtól mentes lesz.

0,01-0,03%
85 ˚C /

gépkönyv szerint
5 / 20 liter

Felületfertôtlenítés, élelmiszerrel érintkezô felületet 
öblíteni NEM szükséges

FOOD-SEPT baktericid, fungicid felületfertôtlenítô alkoholos oldat 
melynek hatóanyaga alkoholok keveréke.

töményen rászáradás / 4 min. 1 l szf. / 5 / 20 liter

INNOLFUID ACID SX vízkôoldó-tisztítószer vízkövesedett és zsírral szennye -
zett felületek tisztítására.A horgany-, oxid-, márvány- és mészkô felületeket
károsíthatja, ezért ezeknél a felületeknél használat elôtt próbát kell végezni.

1-5%
5-20%

töményen

20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 20-3 min.
20-60 ˚C/ 2-1h

750 ml csôrös
1 / 5 / 20 liter

INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, vízkô és rozsdaoldó koncentrátum. 
A horgany-, oxid-, márvány- és mészkô felületeket károsíthatja, ezért ezeknél 
a felületeknél használat elôtt próbát kell végezni.

1-5%
5-10%
30-70%

20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 2-1h

1 / 5 / 20 liter

ACIDO-SEPT S baktericid (MRSA), yeasticid fertôtlenítô hatású vízkôoldó 
koncentrátum

Fert. 5%
Fert. 10%
10-20%

20-50 ˚C/ 10 min.
20-50 ˚C/ 5 min.

20-50 ˚C/ 30-10 min.
1 / 5 / 20 liter

INNOFLUID TF KLÓR MG baktericid, fungicid, fékezett habzású, aktív klór
hatóanyag tartalmú gépi mosogatószer

VízkôoldásK
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Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Fertôtlenítô kéztisztítás

Kórház és egészségügyi intézmények

INNO-SEPT baktericid(MRSA)-fungicid, yeasticid -tuberkulocid, Hepatitis B
vírus, - sz.virucid (burkos vírus, H5N1 is) Kéztisztítás és fertôtlenítés egy fázisban!

hígítás nélkül, 3 ml
60 sec B, T, V, Y

3 min F
500 ml pumpás
1 / 5 / 20 liter

LILLA-SEPT baktericid(MRSA)-fungicid, -tuberkulocid, Hepatitis B vírus, -
sz.virucid (burkos vírus, H5N1 is) Kéztisztítás és fertôtlenítés egy fázisban!

hígítás nélkül, 3 ml
szobahômérsék-
leten 30 sec

500 ml pumpás
1 / 5 / 20 liter

INNO-BAC NEW baktericid (MRSA), yeasticid. 
Kéztisztítás és fertôtlenítés  egy fázisban!

hígítás nélkül, 3 ml
500 ml pumpás
1 / 5 / 20 liter

MANUELA folyékony kéztisztító. A készítmény alkalmazható szennyezett 
kéz és testfelület lemosására, tisztítására.

hígítás nélkül, 
néhány ml

1 / 5 liter

INNO-DERM kéztisztító erôsen szennyezett zsíros, olajos kézfelület tisztítására.
hígítás nélkül, 

2-3 ml
500 ml pumpás

/ 5 liter

TEKLA nagyhatású kéztisztítókrém erôsen szennyezett zsíros, 
olajos kézfelület tisztítására.

hígítás nélkül, 
diónyi mennyiség

0,5 / 2,5 / 4 / 15 kg

Kézfertôtlenítés

INNO-SEPT GÉL EXTRA baktericid (MRSA),fungicid, tuberkulocid, virucid
(H1N1 is) kézfertôtlenítô

töményen
30 sec / 

ill. rászáradásig
100 ml / 500 ml /    

5 liter

INNO-SEPT FRESH OLDAT baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid, 
sz.virucid (burkos vírusokra) kéz- és felületfertôtlenítô

hígítás nélkül, 3 ml
kézfertôtlenítés: 

30 sec B,Y,V, 60 sec T
felületfert. 5 perc

1 l. szórófejes / 
5 / 20 liter

INNO-SEPT FRESH TÖRLÔKENDÔ baktericid (MRSA), yeasticid, sz.virucid,
tuberkulocid hatású kéz- és felületfertôtlenítésére alkalmazható kendô

kézfertôtlenítés: 
30 sec B,Y,V, 60 sec T
felületfert. 5 perc

50 lap / doboz

Kéztisztítás
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szobahômérsékle -
ten 30 sec / 60 sec
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Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Kombinált felületfertôtlenítés-tisztítás, padozat, csempe, szaniter, 
szociális helyiségek, vizes helyiségek stb.

INNO-DEZ baktericid(MRSA), fungicid, virucid, mikobaktericid széles hatás spektrumú,
aldehid-mentes fertôtlenítôszer koncentrátum. Gyengén lúgos, speciális tenzideket
tartalmazó kombinált tisztító-fertôtlenítô készítmény. 

2%
2%
4%

20-40 ˚C /15 min B, F
20-40 ˚C /20 min M
20-40 ˚C /60 min V

1 / 5 / 20 liter

INNOCID baktericid(MRSA), fungicid, virucid, sporocid, tuberkulocid széles
hatásspektrumú fertôtlenítôszer koncentrátum. Semleges, gyengén lúgos,
speciális tenzideket tartalmazó kombinált tisztító-fertôtlenítô készítmény.

1%
1%
1,5%
3%

20-40 ˚C,15 min B, MRSA, F
20-40 ˚C, 30 perc V
20-40 ˚C, 60 perc T
20-40 ˚C, 60 perc S

1 / 5 / 20 liter

INNOFLUID TF KLÓR T baktericid, fungicid aktív klór tartalmú 
felületfertôtlenírôszer. Fékezett habzású, gépi és kézi felhasználásra 
alkalmazható készítmény.

1%
2%

6% (tojás f.)

3 min, 70°C
5 min, 60°C
10 min, 35°C

750 ml csôrös / 
1 / 5 / 20 liter

tömény
5% / 10%
3%

25 ˚C /1 min
35 ˚C /10 min / 5 min
45 ˚C /15 min

1 / 5 / 20 liter

INNO-CHLOR-FOAM baktericid, fungicid hatású habzó, aktív klórt tartalmazó
fertôtlenítôszer. Habgenerátorral jól alkalmazható csempe és sima felületek 
fertôtlenítô-tisztításához. Ajánlott fúvókanyomás 4-6 bar.

3%
szobahômérséklet/

5 min
1 / 5 / 20 liter

INNOPON TF KLÓR TAK baktericid, fungicid hatású aktív klór tartalmazó
takarítószer. Kézi fertôtlenítô takarításhoz ajánlott készítmény.

2%
3%

20°C 5 min. B
20°C 15 min. F

5 / 25 kg

Fertôtlenítés

INNO-CHLOR TABS klórtabletta baktericid (MRSA), fungicid, virucid, 
tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalmú fertôtlenítô oldat elôállítására 
alkalmas tabletta.

2 tbl./ 1 liter víz
szobahôm. 5' 
B, MRSA, F /

szobahôm. 30' V,T,S
1 kg, vödrös

INNO-CHLOR GRAN klórgranulátum baktericid (MRSA), fungicid, virucid,
tuberkulocid, sporocid. Aktív klór tartalom 56% (m/m).

6 g/ 1 liter víz
szobahôm. 5' 
B, MRSA, F /

szobahôm. 30' V,T,S

60 gr / 1 kg  /        
4 kg vödrös / 5 kg

Padozattisztítás / bútorápolás

INNO-RAPID padozattisztítószer speciális tenzid keverékkel, jó nedvesítô
hatással, gépi és kézi felhasználásra.

0,5-5% szobahômérséklet 1 / 5 / 20 liter

INNO-SPRINT általános padozattisztító készítmény, speciális tenzid 
keverékkel, és száradást el�segítô alkohol tartalommal.

0,5-5% szobahômérséklet 5 / 20 liter

INNO-FIX folyékony padozattisztító és fényezô szer, amely használható kézi 
és gépi tisztítási technológia felhasználásával fa, mûanyag és kerámialapos
padozatok tisztítására és fényesítésére.

elsô alk.: 10-20%
további felh.: 1-2%

szobahômérséklet 1 / 5 / 20 liter

FIX-OLETTA bútorápoló A viaszos bútorápoló, felhasználható fa, mûanyag 
és kerámialapos felületek tisztítására és fényesítésére, portaszító hatással 
rendelkezik.

higítatlanul szobahômérséklet
500 ml szórófejes / 

5 liter

CHLOR-SEPT baktericid (MRSA), fungicid erôsen lúgos kémhatású, aktív klór tar-
talmazó fertôtlenítô-tisztítószer. Ne használja magasfényû fémfelületeken, alumíni-
um, márvány és természetes kô felületen, natúr fán, parkettán és mázas felületeken!
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Gyors fertôtlenítés

INNO-DEZ 2% oldat aldehidmentes, baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid,
sz.virucid

tömény
1 min B, MRSA, F,

SZ.V
3 min T

500 ml szórófejes / 
1 / 5 / 20 liter

INNOCID 3% oldat baktericid, MRSA, fungicid, tuberkulocid, sz.virucid tömény
szobahômérsékleten 
3 perc B,MRSA,F, Sz,V

15 perc T

500 ml szórófejes / 
1 / 5 / 20 liter
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Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Szaniter tisztítás, vízkôoldás

INNOLFUID ACID SX vízkôoldó-tisztítószer vízkövesedett és zsírral szennye zett
felületek tisztítására.A horgany-, oxid-, márvány- és mészkô felületeket károsíthatja,
ezért ezeknél a felületeknél használat elôtt próbát kell végezni. Inhibitort tartalmaz.

1-5%
5-20%

töményen

20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 20-3 min.
20-60 ˚C/ 2-1h

750 ml csôrös
1 / 5 / 20 liter

INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, vízkô és rozsdaoldó koncentrátum. 
A horgany-, oxid-, márvány- és mészkô felületeket károsíthatja, ezért ezeknél 
a felületeknél használat elôtt próbát kell végezni. Inhibitort tartalmaz.

1-5%
5-10%
30-70%

20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 2-1h

1 / 5 / 20 liter

ACIDO-SEPT S baktericid (MRSA), yeasticid fertôtlenítô hatású 
vízkôoldó koncentrátum. Inhibitort tartalmaz.

Fert. 5%
Fert. 10%
10-20%

20-50 ˚C/ 10 min.
20-50 ˚C/ 5 min.

20-50 ˚C/ 30-10 min.
1 / 5 / 20 liter

higítatlanul v. 
5-30% hígításban

20-60 ˚C /30-5 min 1 / 5 liter

ECO-ACID citromsavat tartalmazó folyékony vízkôoldó. Minden fémfelületen
alkalmazható a horgany és egyéb oxid felületek kivételével.

1-5%
5-20%

töményen

20-60 ˚C/ 30-5 min.
20-60 ˚C/ 20-3 min.
20-60 ˚C/ 2-1h

1 / 5 liter

INNO-PISS CLEAN víz- és húgykôoldó tisztítószer.A sav hatás mellett tisztító hatás -
sal is rendelkezik. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Jól hasz -
nálható olyan területen, ahol elsôdleges a húgykô és a vízkôkiválás eltávolítása.

töményen, vagy
5-30%

20-60 ˚C /30-5 min
750 ml csôrös /

5 liter

FLASH folyékony vízkôoldószer. Kitûnôen alkalmazható kô, csempe, fajansz, és
egyéb vizes helyiségek felületeinek (fürdôkád, mosogató tál, stb.), szerelvényei
felületének tisztítására. Inhibitort tartalmaz.

higítatlanul 20-60 ˚C /30-5 min 500 ml szórófejes

SUPER FLASH folyékony habzó, vízkôoldószer. Vigyázat a márvány, 
mészkô, horgany és egyéb oxid felületeket károsítja! Inhibitort tartalmaz.

higítatlanul v. 
10-50% hígításban

20-60 ˚C /30-5 min 1 / 5 liter

INNO-00 WC OLAJ Alkalmazható WC csészék illatosításához. A készítményt 
a tisztítás után kell a WC csésze belsô felületére permetezni, ezáltal kellemes
és tartós illat marad a helyiségben.

higítatlanul 1 liter

Illatosítás

Ablakok, üveg felületek tisztítása

Rozsdamentes acélápolás

JADE ablakmosó tisztítószer. Az oldat rendkívül jól nedvesít, szenny és
zsíroldó hatása kiváló. A gyors száradást a termék alkohol tartalma biztosítja.

töményen
500 ml szórófejes / 

5 liter

IRIS alkoholtartalmú tisztítószer.A készítmény felhasználható alkoholálló
felületek, (fa, mûanyag, üveg, stb.) tisztítására.

töményen
500 ml szórófejes / 

5 liter

INNOX-NEW rozsdamentes-acél ápoló-tisztítószerA folyékony, rozsdamentes
acél ápoló-tisztító szer felhasználható a rozsdamentes felületek tisztítására,
ápolására és fényesítésére.

töményen
500 ml szórófejes / 

5 liter

INNO-ACID folyékony habzó vízkôoldó. A sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek
oldódását gátolja. Minden fémfelületen alkalmazható a horgany és egyéb oxid
felületek kivételével.
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Termékajánló professzionális felhasználóknak

Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Por mosószer, enzim / tenzid tartalommal

INNOPON TEXT Elômosó Hús megnövelt enzimtartalmú mosószer 6-8 g/ liter
40-50 ˚C /25-5 min.

v. 60 min.
20 kg

INNOPON TEXT Elômosó K/P megnövelt enzimtartalmú mosószer 6-8 g/ liter
40-50 ˚C /25-5 min.

v. 60 min.
20 kg

BLANKA univerzális textilmosószer. Fehérje és zsírbontó enzimtartalma 
miatt alkalmas a vér, növényi és állati zsiradékok, szennyezôdések kíméletes
eltávolítására. A pelenkán lévô foltokat eltünteti, fehéríti.

6-8 g/ liter
30-90 ˚C /
20-10 min.

2,4 kg / 20 kg

6-8 g/ liter

6-10 gramm / 
1 kg textília

40-90 ˚C /
30-15 min.
60 ˚C / 20 min

20 kg

INNOPON TEXT GREEN általános ipari mosópor.
E: 5-7 gr/kg text. 
F: 10-14 gr/text.

40-50 ˚C /30-15 min.
60-90 ˚C /40-25 min.

20 kg

INNOPON TEXT GREEN 2 ipari mosópor.
E: 5-7 gr/kg text. 
F: 10-14 gr/text.

40-50 ˚C /30-15 min.
60-90 ˚C /40-25 min.

20 kg

INNOPON TEXT Fômosó ipari mosópor
40-90 ˚C /
30-10 min.

20 kg

Por, fertôtlenítô mosószerek

INNOPON TEXT Fômosó Cl fertôtlenítô-fehérítô tartalommal 
fehér textíliákhoz

10-15 gramm / 
1 kg textília

30-60 ˚C /
30-10 min.

1 kg zacskós
4 kg vödrös
5 kg zsák

INNOPON TEXT Fômosó Q fertôtlenítô tartalommal 
színes textíliákhoz

10-15 gramm / 
1 kg textília

30-60 ˚C /
30-10 min.

20 kg

Öblítôszerek, mosáserôsítô.

BIANCA textil öblítô szer 2-3 gr / 1 kg textília 1/ 5 / 20 liter

BIANCA DEO szagtalanító hatású öblítô szer 2-3 gr / 1 kg textília 5 / 20 liter

BIO-FORTEXT mosóhatást erôsítô paszta. Alkalmazható elô- és fômosáskor 
a mosóporokkal együtt adagolva. Használható áztatószerként is mosás elôtt,
vagy folttisztításra.

1-5 gr / 1 kg textília 5 kg vödrös

ÔZIKE általános mosószer. Fehérjebontó enzimtartalma miatt alkalmas 
a vér és egyéb szennyezôdések kíméletes eltávolítására.
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Termékajánló professzionális felhasználóknak

Termék felhasználási területe, tulajdonságai: Adagolás: Hôfok / hatásidô: Kiszerelés:

Felületkezelés (festés, galvanizálás stb.) elôtti zsírtalanítás mártó eljárás

Felületkezelés (festés, galvanizálás stb.) elôtti zsírtalanítás szóró eljárás

INNOPON RÁBA P (por) általánosan felhasználható, erôsen lúgos, habzó zsírtalanító hatású
tisz tí tószer. A lemosott zsírral-olajjal stabil emulziót képez. Alkalmas egyzónás berendezésekben 
való felhasználásra, mert öblítés nélkül is alkalmazható. Felhasználható padozat tisztítására is!

1-5% 60-90 ˚C/ 30-3 min. 25 kg

INNOPON RÁBA PM (por) habzó, ipari zsírtalanító-tisztítószer, acélra és 
színesfémre. Alacsony hôfokon is kiválón alkalmazható! 
Padozat tisztítására is kiválóan alkalmas!

1-5% 30-90 ˚C/ 20-3 min. 25 kg

0,5-3% 60-90 ˚C/ 30-3 min. 25 kg

INNOPON ALU T (por) fékezett habzású, gyengén lúgos, ipari zsírtalanító-
tisztítószer színesfémre, alumíniumra. Javasolt fúvókanyomás 1-2 bar!

1-3% 60-90 ˚C/ 30-3 min. 25 kg

INNOFLUID ALK T lúgos, fékezett habzású, zsírtalanító, tisztító koncentrátum. A készít-
mény erôsen lúgos kémhatású, ezért olyan tárgyak tisztítására, amelyek alapanyagát a
lúgok megtámadják (pld. alumínium, horgany és ötvözeteik stb.) nem ajánljuk.

0,5-3% 60-90 ˚C/ 30-3 min. 1/ 5 / 20 liter

INNOFLUID METAL T zsírtalanító, tisztító koncentrátum, fékezett habzású
készítmény. Használata már alacsony hômérsékleten is eredményes! 
Javasolt fúvókanyomás 1,5-3 bar!

1-5% 30-90 ˚C/ 20-3 min. 5 / 20 liter

1-5%

1-5%

20-60 ˚C/ 30-5 min.

30-90 ˚C/ 20-3 min.

20-90 ˚C/ 
10 min.-4h

1/ 5 / 20 liter

5 / 20 liter

INNOFLUID ACID TX fékezett habzású, foszforsavas koncentrátum

INNOFLUID METAL P  habzó, zsírtalanító készítmény. A vas és acéltárgyak,
alumínium és színesfém felületeket akár egy oldatban is kezelhetôk.

Savas passziválás

Autómotor mosás, kézi alkatrészmosás, 
fémmegmunkáló gépek/berendezések tisztítása

Koromeltávolítás, ráégett zsír eltávolítás acél és ötvözött acél felületeken

INNOFLUID ALK G kenôolaj, korom, stb. ráégett szennyezôdések eltávolítására
(grilltisztító) koncentrátum. Erôsen lúgos szer, ezért nem javasoljuk olyan felületek tisztítására,
melyek anyagát a lúgos oldat megtámadhatja (pl. alumínium, horgany és ötvözetei, bronz)

10-100% 1/ 5 / 20 liter

INNOPON RÁBA T (por) fékezett habzású, erôsen lúgos, ipari zsírtalanító-
tisztítószer, acélra. Javasolt fúvókanyomás 1-2 bar. 
Gépi padozattisztításra is alkalmas!
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