
INNOPON-UNI-TF-KLÓR-M 
(baktericid, fungicid, virucid hatású mosogatószer) 
(OÉTI:920/1995, ÁNTSZ/OTH:896/1997) 
 
 
Por alakú, víz hatására aktív klórt fejlesztő fertőtlenítő hatású zsírtalanító-
mosogatószer. Vízben jól oldódik, hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja. 
A termék szinte egyedülállóan magas aktívanyag tartalma és jó nedvesítőképessége 
miatt kiváló zsír és szennyoldó hatású. 
 
Felhasználási terület 
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsíros, olajos felületek tisztítása mellett 
fertőtlenítésre is szükség van. A termék használatával a zsírtalanítás és 
fertőtlenítés egy fázisban valósítható meg. Felhasználási helyei elsősorban a 
közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátó-ipar, és minden egyéb terület, ahol 
fertőtlenítő hatású mosogatásra szükség van. 
 
Az alkalmazási mód 
A por alakú termékből meleg vízben fel kell oldani olyan mennyiséget, hogy a 
tisztítandó felület szennyezettségének megfelelő koncentrációjú oldat keletkezzen. 
Ezzel az oldattal kell elvégezni a felület tisztítását. A tisztítás után a felületet bő vízzel 
le kell öblíteni. A szer alkalmazása során egy fázisban megoldható a tisztítás és a 
fertőtlenítés.  
Javasolt alkalmazási koncentráció:  1.0–3.0% (1 liter vízhez 10-30 g vegyszer) 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 35-500C,   5 - 2 perc 
 
A termék magasabb hőmérsékleten történő oldásakor irritatív hatású gőzök 
keletkeznek, ezért tartózkodni kell annak belégzésétől. Ha az oldat szembe kerül, azt 
bő vízzel ki kell mosni és, a sérültet orvoshoz kell vinni. A termék híg vizes oldata 
erős zsírtalanító hatású, ezért használatakor érzékeny bőrűeknek műanyag kesztyű 
viselését illetve munka után zsíros kézvédő krém használatát javasoljuk. A szerrel 
történő munka során be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre 
vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat. 
 
Tárolás  
A raktározás során figyelembe kell venni, hogy a termék nedvességre érzékeny, a 
nedvesség hatására és 450C feletti hőmérsékleten a fertőtlenítő komponens elbomlik 
(felszabadul), ezért bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen kell tárolni, 
savaktól és élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó 
általános előírásokat. Sav hatására veszélyes gázok keletkeznek. A termék bontatlan 
csomagolásban, a tárolási előírások betartása mellett a gyártástól számított 12 hónapig 
megőrzi minőségét. 
Kiszerelési egységei: 5, 10, 25, 50 kg-os műanyag vagy műanyaggal bélelt papírzsák. 
 
Gyártja:  INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska u. 5. 

 Forgalmazza:  INNOVENG 1 Kft. Kereskedelmi Iroda 
   1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. Tel: 203-9304, 203-0429  

Fax: 203-2389 
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