
INNOFLUID-METAL (-P, -T)  
(enyhén lúgos kémhatású hideg zsírtalanítószer) 
(OKBI:671/99.) 

 
Folyékony halmazállapotú, általánosan felhasználható korroziógátló inhibitort 
tartalmazó gyengén lúgos kémhatású, hidegen is hatásos zsírtalanító tisztítószer. 
 
Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan területen ahol vas és acéltárgyak 
valamint alumínium és színesfém felületek zsírtalanítása a cél. Jól alkalmazhatók 
gépgyártó- és gépjavító iparokban, galvanizálás , zománcozás és festés előtti tisztítás 
során, gépjárműiparban, stb. A termékek szilikátmentesek és kiváló oldódási 
tulajdonsággal rendelkeznek. Alkalmasak a felületre került megmunkálási 
segédanyagok, hűtő-kenő emulziók, vágóolajok, forgács és egyéb szennyeződések, 
edzés utáni olajban hűtés olajmaradványainak eltávolítására. Használata már 
alacsony hőmérsékleten is eredményes, acél és alumínium tárgyak valamint 
ötvözeteik egy oldatban kezelhetők. 
A -P jelű, habzó változat mártó eljáráshoz javasolt, a -T jelű, nem habzó változatot 
szóró eljáráshoz ajánljuk 
 
Az alkalmazás módja: A koncentrátumot először fel kell hígítani, és a továbbiakban 
a hígított oldattal dolgozni. A zsírtalanító oldatot a felületre kell juttatni (mártással, 
ecseteléssel, szórással, permetezéssel, stb.) és a kontaktust a megfelelő ideig 
fenntartani. A behatási idő letelte után a felületről a zsír eltávolítható. A „P” jelű 
változat habzásra hajlamos és a lemosott zsírral-olajjal gyenge emulziót képez. A 
termék tömény állapotban, vagy 20-50 %-os vizes hígításban alkalmas gépzsírok 
eltávolítására gépalkatrészekről, a jelenleg alkalmazott fokozottan tűz és 
robbanásveszélyes szénhidrogén származékokkal azonos hatásfokkal. A 
koncentrátum és vizes oldatai nem tűzveszélyesek, egészségre nem károsak, az 
ecsettel végzett tisztító műveletek során a kézre került oldat nem szárítja a bőrt, ez 
esetben csak a lemosott zsír dermatológiai hatása dominál 
A nem habzó változat a zsírral-olajjal nem képez emulziót, az olaj az oldat tetejére 
felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható. 
Javasolt alkalmazási koncentráció:  1 - 5 %  vastag zsír esetén 20-100 % 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 30-900C   20-3 min. 
 
A vegyszer kimérésénél és hígításánál vigyázni kell, hogy a szembe és nyálkahártyára 
ne kerüljön. A szembe került vegyszert bő vízzel kell kimosni és szükség esetén a 
sérültet orvoshoz kell vinni. A szer használata során be kell tartani a vegyi anyagokkal 
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. 
 
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen 
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni és betartani a vegyi anyagok tárolására 
vonatkozó általános előírásokat is. Az előírt tárolási körülmények között, minőségét a 
gyártástól számított 2 évig megőrzi. 
Kiszerelési egységei: 10, 20 literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály. 
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