
Használati utasítás 
 

INNO-FIX 
folyékony padozattisztító és fényező szer 

 
 
Összetevők: 
 Nemionos tenzid     < 5 % 
 Montánsavészter   5-15 % 
 Tartósítószer, adalék, illat, víz 
 
Alkalmazási koncentráció:  
Első használatkor 10-20 %-os koncentrációban 
Rendszeres használat esetén 1-2 %-os koncentrációban 
 
Felhasználás területe és módja:  
A folyékony padozattisztító és fényező szer, amely felhasználható fa, műanyag és 
kerámialapos padozatok tisztítására és fényesítésére. A megfelelő hígítású munkaoldatot kell 
felhordani a padozatra és elvégezni a tisztítást. Parketta esetén a tisztítást követő száraz 
ruhával való áttörlés az intenzív fény tartósságát biztosítja. Erősen szennyezett padozatok 
esetén célszerű használat előtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkező szerrel előtisztítást 
végezni (pld. INNOFLUID-ALK-M, INNOPON-MD-TAK). 
 
Tűzveszélyesség:  nem tűzveszélyes 
 
Munkavédelem: A padozattisztító és fényező szer nem veszélyes készítmény, ennek ellenére, 
mint minden vegyi anyagnál, ebben az esetben is el kell kerülni a rendeltetésszerű 
felhasználástól eltérő megoldásokat. Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal 
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 25 Kerülni kell a szembe jutást 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.  
Véletlen lenyelés esetén hánytatni tilos, vizet kell itatni a sérülttel, és orvoshoz kell vinni. 
 
Környezetvédelem: Az elhasznált munkaoldat a szennyeződésektől függő kezelés, 
semlegesítés és a helyi előírások szerinti határértékre történő beállítás után engedhető 
közcsatornába. 
 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös de fagymentes helyen, élelmiszerektől, 
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. 
 
Minőség-megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a 
gyártástól számított 24 hónapig megőrzi. 
 
Kiszerelési egységei: 1, 5, 10, 20 liter PE flakon illetve kanna csavarzáras kupakkal 
Azonosítási szám: OKK: 79-24/2006 
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 
    1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. (Tel/fax: 06-1-365-2671) 
 

www.innoveng1.hu  
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