
Használati utasítás/Címke terv 
 

INNO-SPRINT 
általános padozattisztító koncentrátum 

 
Folyékony halmazállapotú, enyhén lúgos kémhatású, általánosan felhasználható tisztítószer koncentrátum 
speciális tenzid keverékkel, jó nedvesítő hatással.  
 
Összetevők: Anionos és nemionos felületaktív anyag, nátrium-hidroxid, alkohol, habzásgátló, konzerváló anyag, 
illatanyag, víz. 

 
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Széles körben alkalmazható készítmény 
amely alkalmas különféle padozatok gyors és hatékony tisztítására. Felhasználható az élelmezési ipar, 
kereskedelem és vendéglátó-ipar területén, szociális intézményekben, és minden olyan területen ahol a napi 
takarítás során hasznos a gyors száradás, a szennyeződések hatékony eltávolítása, valamint a csíkmentes 
száradás. 
A szerből el kell készíteni a megfelelő hígítást oly módon, hogy a kimért koncentrátumot az előkészített vízbe 
kell önteni, és keveréssel homogenizálni. A hígítás és homogenizálás gépi úton is elvégezhető. A hígítást 
célszerű langyos vízben végezni. A tisztító oldattal kell a felületről a szennyeződést eltávolítani. A tisztítás 
hatásfoka növelhető mechanikai hatás segítségével. 
Javasolt alkalmazási koncentrációk:    
  Erősen szennyezett felületek 2-5 % (100-500 ml/10 liter víz) 
  Közepesen szennyezett felületek 1-2 %  (100-200 ml/10 liter vízhez) 
  Gyengén szennyezett felületek 0,5-1 % (50-100 ml/10 liter vízhez) 
A készítményt ne használja fa vagy parafa felületeken, egyéb kérdéses esetben, kis területen elvégzett 
felhasználás előtti alkalmazási próba szükséges. 
 
Tűzveszélyesség:     nem tűzveszélyes 
 
 EU veszélyjel és szimbólum:  Xi irritatív 
 
Biztonsági tanácsok:  
 R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
 S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást 

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S 28 Ha az anyag bőrre kerül vízzel bőven azonnal le kell mosni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni 
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a helyszínre orvost 
kell hívni. Hánytatni tilos! A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi 
anyagokkal folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A 
szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Gyújtó és hőforrástól távol tartandó. 
 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz 
minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek. 
 
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen élelmiszertől elkülönítve kell tárolni 
betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. Gyújtó és hőforrástól távol tartandó. 
 
Min őségmegőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 3 év. 
 
Kiszerelési egységei: 5-10-20 literes csavarzáras műanyag kanna, 500/1000 literes PE tartály 
 
Gyártási idő: 
Azonosítási szám:  
 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. www.innoveng.eu 
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