
 
INNOPON MD-TAK 

Mosogatópor professzionális felhasználásra 

 
 
Alkalmazási feltételek: optimális alkalmazás 0.5 – 2.0 %-os koncentrációban (5-20 dkg vegyszer 10 
liter vízhez) 40-800C-on. 
 

Felhasználás területe és módja: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható az iparban, 
élelmiszeriparban, közétkeztetésben, és minden olyan területen ahol kiváló zsírtalanító hatásra és 
egyszerű kezelési módra van szükség az ipari és háztartási edények, eszközök stb. nem fertőtlenítő 
mosogatásánál ill. felületek tisztításánál, takarításban, stb. A termék nagy előnye az emelt zsíroldó 
hatás, a kézvédő adalék a felhasználást kellemessé teszi.  
Az elkészített munkaoldatot a tisztítandó felületre kell juttatni, vagy a tisztítandó eszközt az oldatba 
meríteni és a tisztítási folyamatot mechanikai hatással elősegíteni. A tisztítás után a tisztított felületet 
ivóvízzel le kell öblíteni. 

GHS piktogram:   
Figyelmeztetés               Veszély 
Tűzveszélyesség:  Nem tűzveszélyes 

 
Biztonsági tanácsok: Munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő 
munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat. A szert, csak 
rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Ne használjuk más készítménnyel együtt. 
 

H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE 
KERÜL: Lemosás bő vízzel a vegyszermaradványok eltávolításáig. P305 + P351 + P338 SZEMBE 
KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi 
ellátást kell kérni. 
 
Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 
 
Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban száraz, hűvös, de fagymentes helyen élelmiszerektől, 
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől 
függő kezelést követően bocsátható ki, figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A tisztítatlan 
csomagolóanyag veszélyes hulladéknak számít, a tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként 
kezelhető. 
 
Minőség megőrzési idő: az előírt tárolási feltételek mellett a gyártástól számított 24 hónap. 
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve. 
 

Kiszerelés egységei: 25 kg-s zsák, 5 kg-s és 1 kg-s tasak 
   
Gyártja és forgalmazza: INNOVENG 1 Kft. 1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. www.innoveng1.hu 

Kereskedelmi Iroda: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.  
Tel: +36-23/80-17-80 E-mail: rendeles@innoveng1.hu 

 
Azonosítási szám: FE/OKBI -1465/2000, OKK-OÉTI: 4950-1/2003 
 




