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INNOFLUID-TF-KLÓR-T   
(baktericid, fungicid hatású, tojásfertőtlenítéshez is felhasználható általános tisztítószer) 
(OÉTI 499-2/2008  OTH: JÜ-8415-3/2012) 
 
Folyékony halmazállapotú, erősen lúgos kémhatású aktív klórt tartalmazó általánosan 
felhasználható kombinált tisztító-fertőtlenítőszer koncentrátum speciális detergens 
keverékkel, jó nedvesítő hatással.  
 
 
Felhasználási terület: Széles körben alkalmazható szer. A tejiparban, bor, sör és egyéb 
élelmiszeripari területeken, vendéglátó-ipari, mezőgazdasági, stb. üzemekben javasoljuk 
felhasználását. Alkalmazható minden olyan helyen, ahol a csekély zsírszennyeződés és egyéb 
szennyeződés mellett erőteljes fertőtlenítésre van szükség. 
Fékezett habzású, elsősorban a CIP rendszerekhez ajánljuk a tejiparban és más helyeken 
egyaránt. 
A szer alkalmas és engedélyezett az étkezési tojás héjának fertőtlenítő hatású 
lemosására, ahol a fertőtlenítő hatás mellett a bélsár és egyéb szennyeződések 
eltávolítása is fontos. 
 
 
Az alkalmazás módja: A szerből el kell készíteni a megfelelő hígítást oly módon, hogy a 
kimért koncentrátumot az előkészített vízbe kell önteni, és keveréssel homogenizálni. A 
hígítás gépi úton is elvégezhető. A hígítást célszerű hideg vagy langyos vízben végezni, mert a 
forró oldatból a hatóanyag kellemetlen, szúrós szagú gőze ingerlő hatású és az aktívanyag 
tartalom is csökken. A tisztítandó tárgyat bele kell meríteni az oldatba, vagy az oldatot kell a 
tisztítandó tárgy felületére juttatni (permetezéssel, csőben való áramoltatással, stb.) és a 
szükséges hatásidő elteltével a tisztítószer maradékát vizes öblítéssel eltávolítani. A tisztítás 
hatásfoka növelhető mechanikai hatás segítségével. 
Javasolt alkalmazási koncentráció:   0.5-2.0 %  (a szennyezettség mértékétől függ) 

(1 liter vízhez 5-20 ml vegyszer) 
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 35-700C,  10 - 3  perc 
Tojásfertőtlenítéshez:    6% 250C 3 perc 
 
Az erősen lúgos koncentrátum maró hatású, és irritatív. A ruhára és bőrre freccsent vegyszert 
bő vízzel kell lemosni, majd a bőrfelületet zsíros krémmel bekenni. A szembe freccsent 
vegyszert bő vízzel kell kimosni, és a sérültet orvoshoz kell vinni. A hígítás és a szerrel 
végzett munka során megfelelő védőeszközt kell viselni, és be kell tartani a vegyi anyagokkal 
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi szabályokat. 
 
 
Tárolás: A tárolás során figyelembe kell venni, hogy a termék fényre érzékeny, ezért 
bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, hűvös de fagymentes helyen kell tárolni 
savaktól és élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános 
előírásokat. Sav hatására veszélyes gázok keletkeznek. A termék bontatlan csomagolásban, 
a tárolási előírások betartása mellett a gyártástól számított 6 hónapig megőrzi minőségét. 
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