
 INNOFLUID-ALK-G  (erősen lúgos grilltisztító, koromtalanító) 
(OÉTI: 3733/1995, OKK- KBI: 242/98)  
 
Folyékony halmazállapotú, erősen lúgos tisztítószer, kormos-ráégett felületek 
tisztítására. 
 
Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírral, olajjal, 
korommal és egyéb szennyeződésekkel borított acél, ötvözött acél, műanyag 
felületeket kell tisztítani. Alkalmazását nem javasoljuk olyan tárgyak tisztítására, 
amelyek anyagát az erősen lúgos oldat megtámadja -pld. alumínium, horgany és 
ötvözeteik, bronz, stb.- annak ellenére, hogy a bemaródások meggátlására inhibitort 
tartalmaz. Ilyen termékek tisztítására az INNOFLUID-ALK-ALU-G termékünket 
javasoljuk. A szer jól használható az élelmiszeripar, közétkeztetés, sütőipar, cukrászat, 
pecsenyesütödék területén, ahol a ráégett hús, növényolaj, tej maradványokat kell 
eltávolítani, valamint gép- és motorjavító műhelyek, kazánházak különböző területein, 
ahol kenőolaj, korom stb. ráégett szennyeződéseit kell eltávolítani. 
 
Az alkalmazás módja: A szennyezett felület minősége, a szennyezettség mértéke, a 
szennyező anyagok minősége és a tisztítási technológia befolyásolja felhasználását. A 
koncentrátum vagy a belőle készítet hígított oldat felhasználható kézi tisztításra, de 
felhasználható gépi tisztításra is. A koncentrátumot a kívánt töménységűre kell 
hígítani úgy, hogy a kimért vízhez kell adagolni a megfelelő mennyiségű 
koncentrátumot, majd keveréssel homogenizálni kell. Az oldatot a tisztítandó tárgy 
felületére kell juttatni (bemerítéssel, szórással, áramoltatással) és a hatásidő leteltéig 
az érintkezést fenntartani. A hatásidő leteltével a felületet vízzel le kell mosni és a 
fellazult szennyeződést vízsugárral, vagy más mechanikai hatással eltávolítani. 
 
Javasolt alkalmazási koncentráció:   10-100 % 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő:  20-900C, 4-0,1 óra  
   (szennyezettségtől 
függően) 
A termék erősen lúgos szer, ennek megfelelően kell a védőeszközöket megválasztani. 
A termékkel végzett munkáknál védőszemüveg vagy arcvédő és műanyag kesztyű 
használata kötelező! A bőrre került vegyszert bő vízzel kell lemosni, ha pedig a 
ruhára kerül vízzel történő leöblítés után a ruhát le kell cserélni. A szembe került 
vegyszert bő vízzel ki kell öblíteni, és a sérültet orvoshoz vinni. A szer használata 
során be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános 
munkavédelmi előírásokat is. 
 
Tárolás: Raktározásnál figyelembe kell venni, hogy erősen lúgos szer. Élelmiszertől 
és savaktól elkülönítve, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös de 
fagymentes helyen kell tárolni. Tárolása során be kell tartani a vegyi termékek 
tárolására vonatkozó általános előírásokat is. Bontatlan csomagolásban, az előírt 
tárolási körülmények mellett, minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi. 
Kiszerelési egységei:  5, 10, 20 literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály. 
 
Gyártja: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska u. 5. 
Forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. Kereskedelmi Iroda 
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