
 INNOFLUID-ALK-(-P, -T) (általános tisztítószer) 
(OÉTI 3733/1995, KBI: 242/98 ) 
 
Folyékony halmazállapotú, erősen lúgos kémhatású zsírtalanító- tisztító 
koncentrátum, nagyhatású felületaktív anyagok keverékével. 
 
Felhasználási terület: Elsősorban olyan iparágakban célszerű használni, ahol a 
tisztítás, zsírtalanítás fontos követelmény. Tejiparban csővezetékek, ultraszűrők és 
mikroszűrők tisztítása, gép és gépjavító iparban erősen szennyezett felületek tisztítása, 
élelmezési ipar egyéb területein valamint a szolgáltató ipar egyes területein. 
A termékek erős zsírtalanító és fehérje diszpergáló hatással rendelkeznek, ezért 
fertőtlenítés előtti tisztításra kiválóan megfelel, különösen akkor, ha a kombinált 
fertőtlenítőszer fehérje és zsír érzékeny, mert ezeket a termék jól eltávolítja és a 
drágább kombinált szerből már kevesebb szükséges. Mivel a készítmény lúgos 
kémhatású, ezért olyan tárgyak tisztítására, amelyek alapanyagát a lúgok megtámadják 
(pld. alumínium, horgany és ötvözeteik stb.) nem ajánljuk, annak ellenére, hogy a 
bemaródások elkerülésére inhibitort tartalmaz. 
-P jelű változat erősen habzó, elsősorban zsírosabb felületek tisztítására alkalmazható 
mártó eljárással, amíg a -T jelű változat fékezett habzású és elsősorban szóró 
eljárásra ajánlott készítmény. 
 
Az alkalmazás módja: A szer hígított oldatát kell használni a tisztításhoz, ezért 
először a megfelelő hígítást kell elvégezni. A kimért hígító vízhez kell a 
koncentrátumból a kívánt mennyiséget hozzáönteni és homogenizálni. A tisztító oldat 
kézi és gépi tisztításhoz is felhasználható. Az oldattal a tisztítandó felületet 
kontaktusba kell hozni (bemártással, felhordással, permetezéssel, szórással, 
áramoltatással, stb.) és a kontaktust a megfelelő ideig fenntartani. A hatásidő lejárta 
után szükség szerint vizes öblítéssel kell a szermaradványokat eltávolítani. 
Javasolt alkalmazási koncentráció:  0,5-3,0 % 
Javasolt oldathőmérséklet:   30-900C 
 
A szer erősen lúgos, maró hatású. Munkavégzés közben olyan védőeszközöket kell 
alkalmazni, amelyek meggátolják, hogy a szer a bőrrel, szemmel és nyálkahártyákkal 
érintkezzék. Amennyiben a szer a ruhára kerül azt vízzel le kell öblíteni és a ruhát 
átcserélni. A bőrre került vegyszert bő vízzel le kell öblíteni, és a bőrfelületet zsíros 
krémmel bekenni. Ha a vegyszer a szembe kerül, 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: Tárolásánál figyelembe kell venni, hogy lúgos, maró hatású anyag. Savaktól, 
élelmiszerektől elkülönítve, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös 
de fagymentes helyen gyermekektől elzárva kell tárolni, betartva a vegyi anyagok 
tárolására vonatkozó általános előírásokat is. Minőségét az előírt tárolási körülmények 
között 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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