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 INNO-DISH STAR 
(baktericid, fungicid hatású kézi mosogatószer) 
(OÉTI: 3122/2007)  
 
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyület hatóanyagot tartalmazó kézi 
mosogatószer, tisztító-fertőtlenítő és jó zsírtalanító hatással.  
 
Felhasználási terület:. Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírt vagy olajat, 
illetve hasonló jellegű szennyeződést kell a felületről eltávolítani és fertőtlenítésre is 
szükség van. Ilyen terület az élelmiszeripar, nagykonyhák, étkeztetési helyek, 
egészségügyi és szociális intézmények konyhái, és egyéb kézi mosogatási (tisztítási) 
technológiát alkalmazó helyek. A termék használatával a zsírtalanítás és a fertőtlenítés 
egy fázisban megvalósítható. A tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, 
csillogóvá teszi. 
 
Az alkalmazás módja: A szer hígított formáját kell alkalmazni. A megfelelő hígítás 
elkészítéséhez a kimért vízhez kell a kívánt mennyiségű koncentrátumot önteni, és 
keveréssel homogenizálni. A hígított oldatot a mosogatási technológiának megfelelően 
kell használni. A tisztítás hatásfoka a hőmérséklet emelésével és mechanikai hatás 
alkalmazásával növelhető. A hatásidő lejárta után a szermaradványokat ivóvizes 
öblítéssel kell eltávolítani  
Javasolt alkalmazási feltételek:  szerkoncentráció 0.3%  (30 ml koncentrátum 10 
liter vízhez), oldathőmérséklet 35-45 0C, hatásidő 5 perc 
 
Tűzveszélyesség:  Nem tűzveszélyes 
 
Biztonsági tanácsok: A szer maró hatású, hígításánál kerülni kell annak szembe 
jutását. A hígított oldat felhasználása során érzékeny bőrűek zsíros kézkrémmel 
pótolják a bőr zsírtartalmát. A szembe került vegyszert bő vízzel kell kimosni. A 
szerrel történő munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal történő 
munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés előírásokat. 
 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös de fagymentes 
helyen kell tárolni élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására 
vonatkozó általános előírásokat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az előírt tárolási 
körülmények között, bontatlan csomagolásban minőségét a gyártástól számított 2 évig 
megőrzi. 
 
Környezetvédelem: A készítmény könnyen lebomlik, nem várható káros hatás a 
környezetre. A helyi előírások betartásával engedhető közcsatornába.  
 
Kiszerelési egységei: 1, 5, 10, 20 literes műanyag flakon illetve  kanna, 500 és 1000 
literes tartály. 
 
Gyártja:  INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska u. 5. 
Forgalmazza:  INNOVENG 1 Kft. Kereskedelmi Iroda 
   Tel: 203-9304, 203-0429 Fax: 203-2389   

www.innoveng.eu 


