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Az Innoveng 1 Kft. a magyar vegyipar egyik kiemelkedô tagja.
Speciális, saját fejlesztésû tisztító-, tisztító-fertôtlenítôszerei méltán
vívták ki a felhasználók elégedettségét. Ma már országos
viszonteladói hálózattal rendelkezik, ennek tagjai a vegyszerek
mellett szaniter-higiéniával, papírtermékekkel, a jelen tájékoztatóban
található komplett termékpalettával, HACCP rendszerek kiépítésével,
HACCP kompatibilis rendszerekkel, valamint teljes körû
adagolástechnikai megoldásokkal állnak a meglevô és leendô
partnerek rendelkezésére.

Elérhetôség:
Innoveng 1 Kft.
1114 Budapest, Szabolcska M. u. 5. Tel./fax: 06-1-365-2671
Kereskedelmi iroda
Tel.: 06-1-203-9304, Fax: 06-1-203-2389
www.innoveng1.hu www.tisztitoszer.com
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INNOFLUID

ACID S, ACID-S oldat / FLASH
Baktericid (MRSA), fungicid hatású
vízkô- és rozsdaoldó szer
Folyékony halmazállapotú, viszkózus, savas kémhatású vízkô- és rozsdaoldó
szer tisztító és fertôtlenítô hatással. Rendkívül magas a zsíroldó hatása, tehát
erôsen zsíros felületekrôl is eltávolítja a vízkövet, tejkövet, sôt a gyógyfürdôkben
tapasztalható vastag lerakódásokat is.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a tisztító és fertôtlenítô hatás
mellett szükség van vízkô, tejkô, fémoxidok stb. eltávolítására is. A sav
inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen
alkalmazható a horgany és oxid felületek kivételével.
Jól használható olyan iparágakban, ahol a vízkôkiválás, rozsdalerakódás, stb.
miatt szükséges a tisztítás, például élelmiszeripar, vendéglátóipar, gyógyfürdôk,
és egyéb létesítmények. Kitûnôen alkalmazható kô, csempe, fajansz felületek
tisztítására is, a márvány, mészkô felületeket viszont károsítja.

ACID-S oldat/FLASH fertôtlenítô hatású,
vízkôoldó tisztítószer
A termék felhasználásra kész, szórófejes kiszerelésben forgalomba
hozott fertôtlenítô vízkô- és rozsdaoldó szer.
Felhasználási terület
A készítmény alkalmas csempék, rozsdamentes felületek, zománcozott
felületek tisztítására és fertôtlenítésére.

ACID S:
Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-20 %, vastag lerakódások esetén használható töményen is.
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
20-60 ºC, 30-5 perc (enyhe szennyezettség),
1-2 óra (vastag vízkôréteg esetén)
Kiszerelés:
750 ml, 1, 5, 20 literes mûanyag flakon ill. kanna
ÁNTSZ/OTH: 3181-2/2006
ACID-S oldat/FLASH:
Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: higítás nélkül
Kiszerelés:
500 ml szórófejes kivitelben
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INNOFLUID

ACID T, P
Baktericid hatású rozsda–
és vízkô oldószer
Folyékony halmazállapotú, erôsen savas kémhatású rozsda- és
vízkôoldószer tisztító- és fertôtlenítô hatással, speciális tenzid
és fertôtlenítô adalék tartalommal. A termékek inhibitort
tartalmaznak, ami az alapfémek beoldódását nagymértékben gátolja. Az alkalmazott speciális tenzid lehetôvé teszi
zsír és olaj jellegû szennyezôdések eltávolítását is.
A terméket három változatban gyártjuk:
• P jelû változat erôsen habzó, elsôsorban zsírosabb felületek
tisztítására alkalmazható mártó eljárással,
• PO az elôzônél magasabb savtartalmú intenzívebb vízkôoldó,
• T jelû változat fékezett habzású és elsôsorban gyengén zsíros,
elkövesedett felületek tisztítására alkalmazható szóró eljárással.
Felhasználási terület
A vegyszer alkalmas ivóvíz létesítmények, élelmiszeripari, tejipari
berendezések, gyógyfürdôk és egyéb hasonló létesítmények
tartályaiban, csôvezetékeiben, padozatán lerakódott, nehezen
eltávolítható, savban oldódó oxidok, karbonátok, vízkô, borkô,
sörkô, tejkô, stb. oldására. Használható olyan esetekben is,
amikor a lerakódás során a kristályok közé olyan kismennyiségû
zsírszerû vagy szerves anyagok épültek be, amelyeket tiszta
savval nem lehet eltávolítani - gyógyfürdôk, stb.- és a zsíros
kristályos lerakódásokba beágyazódott mikroorganizmusokat
is el kell pusztítani. A tisztítás után külön fertôtlenítésre nincs
szükség.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-5 % (rendszeres felülettakarítás)
5 -10 % (cirkuláltatott tisztítás, hûtôkondenzátor)
10-30 % (vastag lerakódások, áztató tisztítás)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
20-60 ºC, 30-5 perc, áztató tisztítás 1-2 óra
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OÉTI: 3733/1995./OÉTI “C”
ÁNTSZ/OTH: 2470/1997
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INNOFLUID

ALDEHID
Baktericid, fungicid hatású
tisztító-fertôtlenítôszer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet és aldehidet tartalmazó gázosodó tisztítófertôtlenítôszer, elsôsorban élelmiszeripari és állattenyésztési szakterületeken való felhasználásra. A szer
alkalmazható étkezési tojás szalmonella mentesítésére is.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú fertôtlenítô hatás elérése a cél. Például kórházak,
egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, állattenyésztés, közétkeztetés, stb. A termék összetételébôl adódóan
alkalmas szennyezôdések fellazítására, zsírtalanításra,
így a kombinált tisztító-fertôtlenítô hatás kiválóan érvényesülhet gyengén szennyezett felületek esetén.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0,25-1,0 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô: 20-40 ºC, 30-5 perc
Tojásfertôtlenítéséhez: 1%, 25 ºC, 3 perc
Kiszerelés: 5, 20 literes mûanyag kanna
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OÉTI: 3733/1995./OÉTI”C”
ÁNTSZ/OTH: 204/1997
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INNOFLUID

IN-NO-ALGA
Koncentrált algagátlószer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyületeket tartalmazó algagátló koncentrátum.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen ahol a levegô oxigénje,
a napfény és egyéb, az algák szaporodását elôsegítô
körülmények uralkodnak, és az algák a rendszer mûködését zavarják. Ilyen létesítmények, berendezések, ahol
alga szaporodásával lehet számolni, a hûtôrendszerek,
szökôkutak, uszodák, stb.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 3 g/m3,
sokkterápiához 30-60 g/m3
Javasolt oldathômérséklet: 20 ºC
A hatásosság idôtartama:
1-2 hónap (vízpótlás nélkül)
Kiszerelés:
1, 5 literes mûanyag flakon ill. kanna
OÉTI: 2736-1/1999
ÁNTSZ/OTH: 2844/1998
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INNOFLUID

ALK G
Erôsen lúgos grilltisztító,
koromtalanító
Folyékony halmazállapotú, erôsen lúgos tisztítószer,
kormos-ráégett felületek tisztítására.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírral, olajjal,
korommal és egyéb szennyezôdésekkel borított acél,
ötvözött acél, mûanyag felületeket kell tisztítani. Alkalmazását nem javasoljuk olyan tárgyak tisztítására, amelyek
anyagát az erôsen lúgos oldat megtámadja - pld. alumínium,
horgany és ötvözeteik, bronz, stb. - annak ellenére, hogy
a bemaródások meggátlására inhibitort tartalmaz.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 10-100 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
20-90 ºC, 4 óra-5 perc (szennyezettségtôl függôen)
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon ill. kanna
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OÉTI: 1897/2007
OKK-KBI: 242/98
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INNOFLUID

ALK ALU G
Színesfémek tisztítószere,
ráégett zsiradék eltávolítására
Folyékony halmazállapotú, csak meleg vizes oldatban
hatásos tisztítószer, színesfémek kormos-ráégett felületének tisztítására. A termék hidegen még tömény oldatban sem hatásos, ezért a vizes oldatot 85-90 ºC-ra
kell melegíteni.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol zsírral,
olajjal, korommal és egyéb szennyezôdésekkel borított
alumínium, horgany és ötvözeteik, bronz, stb. felületeket
kell tisztítani.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 10-20 %

)

Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
85-90 ºC, 60-30 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OÉTI: 3776-2/1998
OKBI: 828/98
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INNO-DISH
Fertôtlenítô hatású kézi
mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium
hatóanyagot tartalmazó, kellemes zöld citrom illatú kézi
mosogatószer.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol zsírt vagy
olajat, illetve hasonló jellegû szennyezôdést kell a
felületrôl eltávolítani és fertôtlenítésre is szükség van.
Ilyen terület a közétkeztetés, élelmiszeripar (hús, tej,
konzerv, hûtô, stb.), vendéglátóipar és egyéb hasonló
jellegû alkalmazási helyek. Elsôsorban kézi fertôtlenítô
mosogatáshoz ajánlott. Ahol kéttálas mosogató van
beépítve, a termék használatával a zsírtalanítás és a
fertôtlenítés egy fázisban megvalósítható. A tisztított
üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 1%
Javasolt oldathómérséklet és hatásidô: 35-45°C, 5 perc
Kiszerelés:
1, 5 literes mûanyag flakon ill. kanna
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INNOFLUID

ALK MS
Nagyhatású
mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, foszfátmentes mosogatószer
kézvédô adalékkal, megnövelt zsírtalanító hatással.
Erôsen habzó, magas tenzid tartalmú változat, az üveg
és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá teszi.
Felhasználási terület
Elsôsorban kézi mosogatáshoz ajánlott, de felületek
tisztításához is jól használható. Gazdaságosan alkalmazható a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátóipar és
egyéb hasonló jellegû területeken.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.2-2.0 %
Javasolt oldathômérséklet: 35-50 ºC
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon ill. kanna
OKK-KBI: 453/2002
OÉTI: 4950-3/2003

8

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BIANCA
Folyékony háztartási kézi
textilmosószer
Folyékony háztartási finom textilmosószer, amely
alkalmas gyapjú és selyem textíliák mosására is, ezek
speciális mosószere.
Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle textília mosására elsôsorban
kézi, kíméletes mosásra. A mosószer alacsony hômérsékleten (40 ºC-ig) gépi mosásra is alkalmas. Enzimtartalma miatt kíméletesen távolítja el a vért, növényi és
állati zsiradékot, különféle szennyezôdéseket.
Az enzimek tisztítóhatása 40-50 ºC-on érvényesül
legjobban. Színes textíliákkal elôzôleg színtartóssági
próbát kell végezni.

Adagolás:
A mosószerbôl 20-30 liter 25-45 ºC-os vízhez öntsünk 1-2
kupaknyit, majd a ruhát áztassuk be és 1-2 óra áztatási idô
letelte után a mosószeroldatot nyomkodással távolítsuk el és
öblítsük ki a textíliát.
A mosószer alkalmas különbözô eredetû foltok eltávolítására
is. Ehhez a benedvesített foltra a tömény vagy a felére hígított
mosószerbôl tegyünk néhány ml-t majd 1-2 óra múlva mossuk
ki a ruhát. Friss folt esetén pár perces áztatás és dörzsölés
után a folteltávolítás sikeres.
Kiszerelés:
1.5 literes mûanyag flakon
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KERMI: E-2005/000696-1
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BIANCA textilöblítô
Textilöblítô
A BIANCA textilöblítôszer alkalmazható mindenféle textília
mosását követô öblítésénél. Az öblítés után a textília
antisztatikus, kellemes illatú, puha tapintású lesz.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol textilmosást
végeznek. Ilyen alkalmazási helyek az ipari mosodák,
egészségügyi és szociális intézmények mosodái, stb.

Adagolás:
Az alkalmazás körülményeit a mosási technológia
határozza meg. Az adagolást általában úgy kell
beállítani, hogy az öblítôvíz 0,1-0,3 % öblítô-szert
tartalmazzon.
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon illetve kanna
OKBI-VABO: 136/04
KERMI: E-2005/000697-1

10

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

INNOPON

UNI TF KLÓR M
Baktericid, fungicid, virucid
hatású mosogatószer
Por alakú, víz hatására aktív klórt fejlesztô fertôtlenítô
hatású zsírtalanító-mosogatószer. Vízben jól oldódik,
hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja. A
termék szinte egyedülállóan magas aktívanyag tartalma
és jó nedvesítôképessége miatt kiváló zsír- és szennyoldó
hatású.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsíros, olajos
felületek tisztítása mellett fertôtlenítésre is szükség van.
A termék használatával a zsírtalanítás és fertôtlenítés
egy fázisban valósítható meg. Felhasználási helyei
elsôsorban a közétkeztetés, élelmiszeripar, vendéglátóipar, és minden egyéb terület, ahol fertôtlenítô hatású
mosogatásra szükség van.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-3% (1 liter vízhez 10-30 g vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-50 ºC, 2-5 perc
Kiszerelés:
5, 10, 25, 50 kg-os mûanyag vagy mûanyaggal
bélelt papírzsák
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INNOFLUID

TF KLÓR M
Baktericid (MRSA), fungicid
hatású kézi mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertôtlenítô hatású kézi mosogatószer megnövelt zsírtalanító
hatással melyet speciális tenzid-kombináció biztosít. A
tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé, csillogóvá
teszi. Az Országos Húsipari Kutató Intézet vizsgálatai
szerint rendkívül hatásos szalmonella, Staphylococcus
aureus, koliform, enterokokkusz, szulfitredukáló klosztridiumok ellen.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentôs menynyiségû zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegû
szennyezôdést kell a felületrôl eltávolítani, és
fertôtlenítésre is szükség van. Jól alkalmazható a húsipar,
növényolajipar, konzerv-ipar, élelmiszeripar egyéb
területein, a közétkeztetés, vendéglátóipar és egyéb
hasonló jellegû helyeken. Elsôsorban kézi fertôtlenítô
mosogatáshoz ajánlott.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0,3-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-50 ºC, 5-7 perc a koncentráció és a
hômérséklet függvényében
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon illetve kanna
ÁNTSZ/OTH: 557-2/2004
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INNOCID

és INNOCID 3%-OS ALKOHOLOS OLDAT

Baktericid (MRSA), fungicid, virucid,
sporocid, tuberkulocid hatású
mûszer- eszköz- és felületfertôtlenítô
Az INNOCID az egyik leghatékonyabb és legszélesebb
hatásspektrumú hatóanyagot tartalmazó fertôtlenítôszer,
felületaktív és egyéb segédanyagokkal kombinált
koncentrált vizes oldata. A semleges, gyengén lúgos
folyadék a benne lévô speciális tenzidek és egyéb
segédanyagok hatására jól zsírtalanít és szennyoldó
hatása is kiváló.
Forgalmzásunkban az INNOCID fertôtlenítôszer koncentrátumából készített, felhasználásra kész 3%-os alkoholos
oldat is megvásárolható.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles
spektrumú fertôtlenítô hatás elérése a cél. Például
kórházak, egészségügyi intézmények, élelmiszeripar,
állattenyésztés, közétkeztetés, stb. A termék összetételébôl adódóan alkalmas szennyezôdések fellazítására, zsírtalanításra, így a kombinált tisztító-fertôtlenítô
hatás kiválóan érvényesülhet gyengén szennyezett
felületek esetén.

INNOCID
Adagolás:
Felületfertôtlenítés: 0,5-1,0-2,0 %, 60-30-15 perc
Eszközfertôtlenítés: 1-2 %, 60-30 perc
Tuberkulocid hatás: 1,5 %, 60 perc,
Sporocid hatás: 3 %, 60 perc
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon illetve kanna

INNOCID 3%-os alkoholos oldat
Adagolás:
Hígítatlanul rászáradás vagy 3-5 perc,
tuberkulocid hatás 15 perc,
sporocid hatás 60 perc
Kiszerelés:
0.5 vagy 1 literes mûanyag flakon
csavarzáras vagy permetezôs kivitelben
5, 20 literes mûanyag kanna csavarzáras
kivitelben
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ALDEHIDMENTES HIGIÉNIA

INNO-DEZ

INNO-DEZ 2%-OS
és INNO-DEZ
2%-os ALKOHOLOS
ALKOHOLOSOLDAT
OLDAT

Felületfertôtlenítô
koncentrátum tisztító hatással
(mikrobiológiai hatásspektrum:baktericid(MRSA),
fungicid, virucid, tuberkulocid)
Az INNO-DEZ széles hatásspektrumú aldehid- és
klórmentes fertôtlenítôszer koncentrátum. A gyengén
lúgos folyadék, a benne lévô speciális tenzideknek és
egyéb segédanyagoknak köszönhetôen jó zsírtalanító és
szennyoldó hatással is rendelkezik.
Forgalmzásunkban az INNO-DEZ fertôtlenítôszer koncentrátumából készített, felhasználásra kész 2%-os alkoholos
oldat is megvásárolható.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú fertôtlenítô hatás elérése a cél. Például kórházak,
egészségügyi intézmények, élelmiszeripar, állattenyésztés,
közétkeztetés, stb. A termék összetételébôl adódóan
alkalmas szennyezôdések fellazítására, zsírtalanításra,
így a kombinált tisztító-fertôtlenítô hatás kiválóan
érvényesülhet gyengén szennyezett felületek esetén. A
szer használatával a rákkeltô formaldehid (formalin oldat),
illetve aldehid tartalmú szerek nagyrészt kiválthatóak,
mert hatásspektruma széles. Minôségét az elôírt tárolási
körülmények mellett bontatlan csomagolásban a gyártástól
számított 36 hónapig megôrzi.

INNO-DEZ
Adagolás:
Jav. alkalmazási koncentráció:
Jav. oldathômérséklet és hatásidô:
Tuberkulocid hatás:

0,5-1,5-2,0%
20-40 ºC, 60-30-15 perc
2,0%, 30 perc

Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
ÁNTSZ/OTH: 798-2/2005

INNO-DEZ 2%-os alkoholos oldat
Adagolás:
Higítatlanul rászáradás vagy 1-3 perc,
tuberkulocid hatás 3-5 perc
Kiszerelés:
0.5 literes szórófejes flakon
ÁNTSZ/OTH: 436-4/2007
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INNO-SEPT

Baktericid (MRSA), fungicid, virucid,
tuberkulocid hatású higiénés
kézfertôtlenítô folyékony szappan
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó higiénés kézfertôtlenítô folyékony szappan.
Hatásideje 30 másodperc, amely idô alatt kifejti mikrobicid
hatását. Hepatitis A, B, C és HIV és H5N1 (madárinfluenza)
vírus ellen is hatásos. A kezet nem szárítja, kézvédô adalék
tartalmánál fogva annak finom tapintást ad.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a kézmosáson
kívül a kéz hatékony fertôtlenítésére is szükség van,
elsôsorban az élelmiszeripari üzemek, konyhák, cukrászdák, köz- és betegellátó intézmények, iskolák, óvodák és
minden olyan helyszín ahol sok ember megfordul és a kézzel
átvihetô fertôzés kockázata nagy. A termék összetételénél
fogva az intenzív fertôtlenítô hatás mellett (30 másodperc)
erôteljes tisztító hatással is rendelkezik.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
hígítatlan állapotban 1-2 ml
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
18 ºC, 30 másodperc
Kiszerelés:
50 ml-es habadagoló pumpával,
500 ml-es pumpás kivitel,
1 l-es szappanadagolóba illeszthetô flakon
5, 20 literes mûanyag kanna

15

OÉTI: 3776-1/1998
OTH: 934-4/2007

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

TEKLA
Kéztisztító krém, erôsen
szennyezett kézre
Pasztaszerû kéztisztítószer, zsíros, olajos, erôsen szenynyezett kézre, bôrvédô adalékkal.
Felhasználási terület
Felhasználható elsôsorban gépipari szerelô-javító cégeknél, ahol a dolgozók keze erôsen szennyezett a zsíros,
olajos munkadaraboktól, de alkalmas más kézszennyezô
anyagok pld. mûgyanta eltávolítására is.

Adagolás:
Igény és szennyezettség szerint
Kiszerelés:
500 ml mûanyag tégelyben, 3 literes mûanyag vödörben
(2,5 kg) vagy 5 literes vödörben (4 kg)
OKBI: 453/2002

16

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

MANUELA

Folyékony krémszappan
Sûrûn folyó, kellemes illatú, tetszetôs fehér gyöngyház színû folyékony szappan, mely a
testfelületen könnyû habot képez.
Felhasználható a személyi higiénia területén
kézmosásra. Az alkalmazott bôrvédô és egyéb
adalékok a szer használatát kellemessé és gazdaságossá teszik.

Kiszerelés:
1 literes mûanyag flakon
(a flakon szappanadagolóba illeszthetô)
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JADE
Ablakmosó- tisztítószer
téli és nyári használatra
Az ablakmosó oldat felhasználható a háztartásban és minden
olyan iparágban ahol zsíros, olajos felületeket, ablaküveget
kell tisztítani. Használatával az autók szélvédôjérôl könnyen
eltávolíthatók a szennyezôdések (bogarak, stb.), és hidegben
is jól használható.
Az alkalmazás körülményeit a tisztítandó felület minôsége
és a szennyezôdés milyensége és mennyisége határozza
meg. A tisztító oldat a felületre felhordható kefével, szivaccsal,
szórással, stb. és utána a szennyezôdés könnyen eltávolítható.
A tisztítószert hígítás nélkül kell felhordani. Ablaküveg esetén
a nedves felületrôl a szennyezôdést gumilapos lehúzással
vagy száraz ruhával való áttörléssel kell eltávolítani. A tisztított
felület száradás után csillogó lesz. Egyéb felületek tisztításánál
a vegyszer vizes öblítéssel is eltávolítható. Erôs tisztítóhatású
ablakmosószer, amely alkalmas még különféle szennyezett
tárgyak, felületek tisztítására, zsírtalanítására is.
Az oldat rendkívül jól nedvesít, szenny- és zsíroldó hatása
kiváló. A gyors száradást a termék alkohol tartalma növeli.

Kiszerelés:
500 ml-es, 1, 5 literes mûanyag flakon illetve kanna
OKBI-VABO: 127/05
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INNOPON

MD TAK
Univerzális tisztítómosogatószer
Szilárd halmazállapotú, gyengén lúgos kémhatású,
tenzid tartalma miatt jó nedvesítô képességû tisztítózsírtalanító mosogatószer kézvédô adalék tartalommal.
Felhasználási terület
Felhasználható kézi mosogatási, takarítási célra és
minden olyan helyen, ahol jelentôs mennyiségû zsírt
vagy olajat, illetve ilyen jellegû szennyezôdést kell a
felületrôl eltávolítani akár gépi úton is. A termék alkalmas
mindenféle szállítórekesz, láda, erôsen szennyezett és
zsíros felületû mûanyagból és egyéb anyagból készült
edényfelület tisztítására. Tulajdonságai alapján jól felhasználható általános tisztítószerként is.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-4.0 %
Javasolt oldathômérséklet:
40-90 ºC
Kiszerelés:
1, 5, 10, 25, 50 kg-os mûanyag vagy
mûanyaggal bélelt papírzsák
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INNOPON

TF KLÓR TAK
Baktericid, fungicid hatású
takarítószer
Por alakú, víz hatására aktív klórt fejlesztô általános
takarítószer kombinált tisztító-és fertôtlenítô hatással.
A termék szinte egyedülállóan magas aktívanyag tartalma
miatt kiváló szennyoldó képességû. Vizes oldatának jó
a nedvesítôképessége, ezért egyenletesen terül és
foltmentesen szárad.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a takarítás
mellett fertôtlenítésre is szükség van. Felhasználási helyei
elsôsorban a közös fürdôk, zuhanyozók, közösségi
létesítmények, tömegközlekedési jármûvek, közétkeztetés,
élelmiszeripar, vendéglátóipar, és minden egyéb terület,
ahol fertôtlenítô hatású takarításra szükség van.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2 % (1 liter vízhez 5-20 g vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-50 ºC, 30-5 perc
Kiszerelés:
5, 10, 25, 50 kg-os mûanyag vagy
mûanyaggal bélelt papírzsák
OÉTI: 3733/1995/OÉTI “C”
ÁNTSZ/OTH: 200/1997

20

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

INNOFLUID

MF M
Baktericid (MRSA), fungicid
hatású kézi mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium
vegyület hatóanyagot tartalmazó mosogatószer, tisztítófertôtlenítô és megnövelt zsírtalanító hatással. Erôsen
habzó, magas tenzid tartalmú változat, amely a bôrt
nem irritálja.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentôs
mennyiségû zsírt vagy olajat, illetve hasonló jellegû
szennyezôdést kell a felületrôl eltávolítani és fertôtlenítésre is szükség van. Ilyen terület a közétkeztetés,
élelmiszeripar (hús, tej, konzerv, hûtô, stb.), vendéglátóipar és egyéb hasonló jellegû alkalmazási helyek.
Elsôsorban kézi fertôtlenítô mosogatáshoz ajánlott. A
tisztított üveg és porcelán felületeket fényessé,
csillogóvá teszi.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-50 ºC, 5-10 perc
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon ill. kanna
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INNOFLUID

MF MG
Baktericid, fungicid hatású
gépi mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó fertôtlenítô hatású, fékezett habzású gépi mosogatószer megnövelt zsírtalanító hatással, melyet
a speciális tenzid kombináció biztosít.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol jelentôs menynyiségû zsírt vagy olajat, illetve ilyen jellegû szennyezôdést
kell a felületrôl eltávolítani, és fertôtlenítésre is szükség
van. A termék használatával a zsírtalanítás, tisztítás és
a fertôtlenítés egy fázisban valósítható meg. Kiválóan
alkalmazható mosogatógépekben, mert nem habzik,
könnyen leöblíthetô.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1 % ( 1 liter vízhez 5-10 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
60-70 ºC, 3-5 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OTH: 1455-2/2003
OÉTI: 1888/2007
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INNOFLUID

MGÖ
Gépi öblítôszer
Nagyhatású gépi öblítôszer, ami alkalmas gépi
mosogatás utáni öblítésre. Az öblítés után a felület
foltmentesen szárad, és vegyszer maradványtól
mentes lesz.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a
mosogatást géppel végzik. Ilyen alkalmazási helyek
a közétkeztetés, szociális intézmények, stb.

Adagolás:
Az adagolást úgy kell beállítani, hogy 0,1 g/liter
koncentrációjú legyen az öblítôvíz.
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
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INNOFLUID

TF KLÓR MG
Baktericid, fungicid
hatású gépi mosogatószer
Folyékony halmazállapotú, aktív klórt tartalmazó fertôtlenítô
hatású,fékezett habzású gépi mosogatószer megnövelt
zsírtalanító hatással, amelyet speciális tenzid-kombináció biztosít.
A kitûnô nedvesítô és szennyoldó hatás miatt a
szennyezôdésekbe beágyazódott mikroorganizmusok is
elérhetôvé válnak a szer számára.
Felhasználási terület
A termék használatával a zsírtalanítás és a fertôtlenítés egy
fázisban valósítható meg, kiválóan alkalmazható
mosogatógépekben, mert nem habzik, könnyen leöblíthetô.
Jól alkalmazható a közétkeztetésben, vendéglátóiparban és
egyéb hasonló jellegû helyeken. Elsôsorban gépi fertôtlenítô
mosogatáshoz ajánlott.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0,5-2 % (1 liter vízhez 5-20 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-90 ºC, 30-2 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997
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INNOFLUID

MF P, T
Baktericid, fungicid hatású
általános tisztítószer
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyület
hatóanyagot tartalmazó általánosan felhasználható kombinált tisztító-fertôtlenítôszer koncentrátum speciális tenzid
keverékkel, jó nedvesítô hatással. A közepesen lúgos
kémhatású szer már alacsony koncentrációjú oldatban is
kiváló hatású. A szer alkalmas étkezési tojások fertôtlenítô
hatású lemosására, a felület szalmonella mentesítésére.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen, ahol a zsír vagy
egyéb szennyezôdés eltávolítása mellett erôteljes
fertôtlenítésre van szükség (élelmiszeripar, közétkeztetés,
vendéglátóipar, mezôgazdaság, stb.). Kétféle változatban
gyártjuk.
A -P jelû változat erôsen habzó, tartós habot képez,
különösen alkalmas húsüzemekbe habgenerátorral végzett
tisztító-fertôtlenítô mûveletekhez. A -T jelû változat fékezett
habzású, elsôsorban a CIP rendszerekhez ajánljuk a
söriparban, boriparban, húsiparban stb. egyaránt.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-80 ºC, 30-5 perc
Tojásfertôtlenítéshez: 8 %, 25ºC, 3 perc
Kiszerelés:
1, 5, 20 literes mûanyag flakon ill. kanna
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INNOFLUID

TF KLÓR T, P
Baktericid, fungicid hatású,
tojásfertôtlenítéshez is felhasználható általános tisztítószer
Folyékony halmazállapotú, erôsen lúgos kémhatású aktív klórt
tartalmazó általánosan felhasználható kombinált tisztítófertôtlenítôszer koncentrátum speciális detergens keverékkel,
jó nedvesítô hatással.
Felhasználási terület
A tejiparban, bor, sör és egyéb élelmiszeripari területeken,
vendéglátóipari, mezôgazdasági, stb. üzemekben javasoljuk
felhasználását. Alkalmazható minden olyan helyen, ahol a
csekély zsírszennyezôdés és egyéb szennyezôdés mellett
erôteljes fertôtlenítésre van szükség. A szer alkalmas és
engedélyezett az étkezési tojás héjának fertôtlenítô hatású
lemosására, ahol a fertôtlenítô hatás mellett a bélsár és egyéb
szennyezôdések eltávolítása is fontos.
A -P jelû változat erôsen habzó, tartós habot képez, különösen alkalmas habgenerátorral végzett tisztító-fertôtlenítô
mûveletekhez.
A -T jelû változat fékezett habzású, elsôsorban a CIP rendszerekhez ajánljuk a tejiparban és más helyeken egyaránt.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-2.0 % (1 liter vízhez 5-20 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-90 ºC, 20-1 perc
Tojásfertôtlenítéshez: 6 %, 25 ºC, 3 perc
Kiszerelés:
750 ml, 1, 5, 20 literes mûanyag flakon
ill. kanna
OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997
OÉTI: 6023/1999
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INNOPON

UNI TF KLÓR
Baktericid, fungicid, virucid
hatású általános tisztítószer
Por formájú, víz hatására aktív klórt fejlesztô általánosan
felhasználható kombinált tisztító-fertôtlenítôszer speciális
detergens keverékkel, jó nedvesítô hatással. Aktív
klórtartalom a kétféle verzióban: 2.4 % és 4.6 %. A szer
nem képez sok habot, ezért kézi és gépi eljárással is
felhasználható.
Felhasználási terület
Minden olyan helyen használható, ahol viszonylag kevés
a zsírszennyezôdés és az egyéb szennyezôdés mellett
erôteljes fertôtlenítésre van szükség. Az alacsonyabb
koncentrációjú termék alkalmazását ott javasoljuk, ahol
rendszeres, gyakori használat mellett kisebb a szenynyezettség és emiatt nem szükséges az intenzív fertôtlenítô hatás, a magasabb koncentrációjú termék használatát pedig ott, ahol erôteljesebb a szennyezôdés vagy
a felhasználás eseti. Használható a tejipar, boripar, söripar
és az élelmiszeripar egyéb ágazataiban, vendéglátóipar,
közegészségügy, mezôgazdaság, stb. területein, de
elônyösen alkalmazható kis- és háztáji gazdaságokban is.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-3 % (1 liter vízhez 10-30 g vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-50 ºC, 30-5 perc
Kiszerelés:
5, 10, 20, 50 kg-os mûanyag
vagy mûanyaggal bélelt papírzsák
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INNOFLUID

TF KLÓR CS
Baktericid, fungicid hatású
csempetisztító
A termék megnövelt zsíroldó hatású, aktív klórt tartalmazó
kemény habot képzô kombinált tisztító- fertôtlenítô
csempetisztítószer. Az aktív klórt adó komponens mellett
olyan speciális tenzid-kombinációt tartalmaz, ami biztosítja a
kiváló zsírtalanító hatást, jól nedvesít, -Treizhold effektusszennyoldó-képessége kiváló, ezáltal a szennyezôdésekbe
beágyazódott mikrobákat elérhetôvé teszi a fertôtlenítô ágens
számára.
Felhasználási terület
Minden olyan terület, ahol erôsen zsíros, szennyezett felületek
(csempék, padozatok) találhatók és fertôtlenítô tisztításuk
ajánlott, a szer jól használható. Például húsipar, tejipar,
konzervipar és az élelmiszeripar egyéb ágai, vendégátás,
szociális létesítmények, stb. Erôsen habzó, tartós habot képez,
alkalmas habgenerátorral végzett tisztító-fertôtlenítô
mûveletekhez.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
0.5-1.5 % (1 liter vízhez 5-15 ml vegyszer)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
35-90 ºC, 5-7 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OÉTI: 3733/1995/OÉTI „C”
ÁNTSZ/OTH: 203/1997
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INNOFLUID

METAL T, P
Általános zsírtalanító-,
tisztítószer
Folyékony halmazállapotú, általánosan felhasználható
korroziógátló inhibitort tartalmazó gyengén lúgos
kémhatású, hidegen is hatásos zsírtalanító tisztítószer.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol általános
zsírtalanítás, felmosás, vas- és acéltárgyak valamint
alumínium és színesfém felületek zsírtalanítása a cél.
Jól alkalmazhatók a vendéglátásban, élelmiszeriparban
általános felmosásra (-P), gépi használatra (-T), ezen
kívül kifejezetten ajánlott a gépgyártó- és gépjavító
iparokban, galvanizálás, zománcozás és festés elôtti
tisztítás során, gépjármûiparban, stb. A -P jelû, habzó
változat mártó eljáráshoz javasolt, a -T jelû, nem habzó
változatot szóró eljáráshoz ajánljuk.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
1-5 % vastag zsír esetén 20-100 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
30-90 ºC, 20-3 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
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INNOPON

RÁBA P, T
Zsírtalanítószer vas és
acél termékekhez
Szilárd halmazállapotú, általánosan felhasználható korróziógátló inhibitort tartalmazó erôsen lúgos zsírtalanító
tisztítószer.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan helyen ahol vas és acéltárgyak
zsírtalanítása a cél. Felhasználási területe gépgyártó- és gépjavító
üzemekben, galvanizálás, zománcozás és festés elôtti tisztítás,
olajjal-zsírral erôsen szennyezett padozatok tisztítása a
gépiparban.
• P jelû változat mártó eljáráshoz javasolt 1-5 %-os vizes
oldatban. Habzásra hajlamos és a lemosott zsírral-olajjal
stabil emulziót képez,
• T jelû változatot szóró eljáráshoz ajánljuk 0.5-3.0 %-os
vizes oldatban. Nem habzó változat ami a zsírral-olajjal
nem képez stabil emulziót, az olaj nagy része az oldat
tetejére felúszik, ahonnan fölözéssel eltávolítható.

Adagolás:
A mártó eljáráshoz
Javasolt alkalmazási koncentráció: 1-5 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô: 60-90 ºC, 30-3 perc
A szóró eljáráshoz
Javasolt alkalmazási koncentráció: 0.5-3 %
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô: 60-90 ºC, 30-3 perc
Az eljáráshoz javasolt fúvókanyomás 1-2 bar.

Kiszerelés:
50 kg-os mûanyaggal bélelt papírzsák
OÉTI: 5841-1/1996
OKBI: 1687/99
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FORTEXT

Mosáserôsítô és
folteltávolító paszta
Kocsonyás, pasztaszerû, vízben jól oldódó mosóhatást
segítô szer.
Felhasználási terület
Felhasználható erôsen szennyezett textíliák mosásánál
a mosóhatás erôsítésére az áztatás, az elômosás és a
fômosás fázisában is. A helyi szennyezettség (ingnyak,
kézelô, foltok, erôsen szennyezett területek) közvetlen
kezelésére is alkalmas, de kiválóan felhasználható a
kényes, finom textíliák, színes anyagok (selyem, gyapjú,
szintetikus szálak) mosásához, adalékként.

Adagolás:
Folttisztításhoz, a FORTEXT mosáserôsítô pasztát a
benedvesített textília erôsen szennyezett felületeire kell
vékony rétegben kenni.
Mosáserôsítési célra, a FORTEXT mosáserôsítô pasztát
1-3 g/liter mennyiségben kell az áztatóvízhez ill. az
elômosó vagy fômosó oldathoz adagolni.
Kiszerelés:
500 gr-os mûanyag tégely
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TEXT elômosó

Por alakú elômosó és áztatószer
Por alakú elômosó- és áztatószer, az INNOPON-TEXT
alapmosószer és a cég által különbözô adalékanyagokkal
speciális célokra bekevert változata.
• Kórházi és nagymosodai változat, megnövelt enzimtartalmú mosószer.
• Húsipari változat, megnövelt fehérje és zsíroldó enzimtartalmú mosószer.
• Bölcsödei-óvodai változat, megnövelt fehérje és gyümölcs
színezék eltávolító enzimtartalmú mosószer.
Felhasználási terület
Az univerzális összetételû áztató- elômosószer alkalmas
mindenféle textília - kivéve gyapjú és selyem - áztatására
és elômosására, a szennyezôdéseket ugyanis kíméletes
módon, alacsony hômérsékleten és kímélô mechanikai
hatás mellett távolítja el.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6-8 g/liter
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
40-50 ºC, 15-25 perc
Kiszerelés:
20 kg-os mûanyaggal bélelt papírzsák
OKBI: 1465/2000
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BLANKA

Háztartási textilmosószer
Por alakú szintetikus háztartási textilmosószer kézi és
gépi mosáshoz.
Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle textília mosására, kivéve a
selyembôl és gyapjúból készült anyagokat. A mosópor
kézi és gépi mosásra egyaránt alkalmas. Fehérje és
zsírbontó enzimtartalma miatt alkalmas vér, növényi
és állati zsiradékok, szennyezôdések kíméletes eltávolítására. A pelenkán lévô foltokat eltünteti, fehéríti.
Alkalmas a háztartásban jelentkezô szennyezôdésekkel
erôsen és közepesen szennyezett textíliák mosására.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6 g/liter (2 púpozott evôkanál 10 literenként)
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
30-60-90 ºC, 10-20 perc
Kiszerelés:
2.4 kg-os mûanyag tasak
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TEXT

Alap textilmosószer ipari
alkalmazásra
Por alakú univerzális szintetikus ipari textilmosószer különbözô
szennyezettségû textíliák mosására.
• NORMÁL változat a fehér és színtartó textíliák mosószere
• COLOR változat a színes textíliák mosószere.
Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle textília ipari mosására, kivéve a
selyembôl és gyapjúból készült textilféleségeket, amelyeket
a lúgos mosószerek károsítanak. A mosószer alkalmas a
legtöbb ipari alkalmazásra, a legkülönfélébb szennye-zettségû
textíliákhoz.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 6-8 g/liter
Javasolt oldathômérséklet: 30-90 ºC
Kiszerelés:
20 kg-os mûanyaggal bélelt papírzsák
OKBI: 1465/2000
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INNOPON

TEXT fômosó Q,CL

Szintetikus mosószer
Por alakú, fehérítô adalékkal kiegészített szintetikus
mosószer, amely fômosásra illetve a Q és Cl változata
fertôtlenítô hatású fômosásra alkalmas.
Felhasználási terület
Felhasználható mindenféle ipari textília mosására, kivéve
a gyapjú és selyem anyagokat.
• INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ általános felhasználásra.
• INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ-Cl fehérítô-fertôtlenítô hatású
változat fehér textíliák foltjainak eltávolítására, fehérítésre, fertôtlenítésre. Elsôsorban pamutból készült
textíliák mosására ajánlott.
• INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ-Q fertôtlenítô hatású klórmentes fômosószer, színes, színérzékeny textíliák
fertôtlenítô hatású, de kíméletes mosására (40 ºC).

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
6-10 g/liter
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ: 40-90ºC, 8-15 perc
INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ-Cl: 30-50 ºC, 8-15 perc
INNOPON-TEXT-FÔMOSÓ-Q: 30-50 ºC, 8-15 perc
Kiszerelés:
20 kg-os mûanyaggal bélelt papírzsák
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TEXT WORK
Munkaruha mosószer
Por alakú szintetikus textilmosószer erôsen szennyezett
munkaruhák mosására.
Felhasználási terület
Felhasználható olajjal, zsírral erôsen szennyezett munkaruhák mosására. A mosószer erôteljes mosóhatása miatt
a nem színtartó textíliáknál a szín fakulása elôfordulhat.
Elsôsorban fômosásra vagy egyfázisú mosásra alkalmas.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció: 6-8 g/liter
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
60-90 ºC, 15-25 perc
Kiszerelés:
20 kg-os mûanyaggal bélelt papírzsák
OKBI: 1465/2000
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INNOFLUID

INNOX

Rozsdamentes-acél
ápoló-tisztító szer
Folyékony halmazállapotú, finomított ásványolajpárlatot
tartalmazó roszdamentes felületeken használható ápolótisztítószer.
Felhasználási terület
Felhasználható minden olyan területen, ahol a rozsdamentes acél felületek tisztasága, fénye, szépsége
egyaránt fontos, azaz látványkonyhákon, vendéglátóhelyek
pultjainál, fagylaltpultokon, stb.

Adagolás:
Higítás nélkül, töményen kell alkalmazni.
Kiszerelés:
500 ml-es szórófejes kivitelben
OKBI-VABO: 690/2006
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INNO-FIX

Folyékony padozattisztító
és fényezô szer
Folyékony padozattisztító és fényezô szer. A rendszeres
kezelés a felületeket fényessé és portaszítóvá teszi. Gyorsan
szárad.
Felhasználási terület
A folyékony padozattisztító és fényezô szer felhasználható
fa, mûanyag, márvány és kerámialapos padozatok
tisztítására és fényesítésére. A megfelelô hígítású
munkaoldatot kell felhordani a padozatra és elvégezni a
tisztítást. Erôsen szennyezett padozatok esetén célszerû
használat elôtt egy intenzívebb tisztítóhatással rendelkezô
szerrel (Innopon MD-TAK vagy Innofluid ALK M) elôtisztítást
végezni.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
Elsô használatkor 10-20 %-os
koncentrációban
Rendszeres használat esetén 1-2 %-os
koncentrációban
Kiszerelés:
1, 5 literes PE flakon illetve kanna.
OKBI-VABO: 19/2006
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INNOFLUID

MF H
Hûtôkamra tisztító
Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó tisztító és fertôtlenítô hatású
szer, alacsony hômérsékleten történô felhasználásra.
Felhasználási terület
Felhasználható -25 ºC hômérsékleten is, ezért elsôsorban
élelmiszeripari, élelmiszer- kereskedelmi hûtôkamrák
tisztításához ajánljuk, ahol a jégtelenítés mellett a zsíros,
olajos szennyezôdést kell a felületrôl eltávolítani, és
fertôtlenítésre is szükség van. Bármely iparágban
használható, ahol a fenti körülmények ezt indokolttá
teszik. Alkalmas üveg, fém, fa, mûanyag és egyéb
felületek tisztítására, fertôtlenítô hatású áttörlésére.

Adagolás:
Javasolt alkalmazási koncentráció:
hígítatlan állapotban
Javasolt oldathômérséklet és hatásidô:
25 ºC, 60 perc
Kiszerelés:
5, 20 literes mûanyag kanna
OÉTI: 2837/1997
ÁNTSZ/OTH: 202/1997
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HÛTÉSKÖZVETÍTÔK
Társaságunk profiljába a kezdetektôl beletartozik a
különbözô hûtésközvetítôk gyártása, melyek kétkörös
rendszereknél használhatók.
A hûtôporok és a belôlük készített hûtôfolyadékok fô
komponense olyan szervetlen sók keveréke, amelyek
vízben oldva a víz fagyási hômérsékletét jelentôsen
csökkentik. Az oldat fagyáspontja -5 és -30 ºC között
változtatható, és az inhibitálásnak köszönhetôen nem
korrozív. (INNUSZOL termékcsalád)
A kétkörös hûtô- és fûtô rendszerekhez alkalmazható
készítményünk szerves sav megfelelô sójának inhibitált
vizes oldata, illetve kétértékû alkoholok inhibitálva és a
kívánt hôfoknak megfelelô koncentrációra hígítva.
A megfelelô oldat alkalmazható +80 és -50 ºC között.
(INNOCOLD termékcsalád)
Hatóságilag engedélyezett termékeink kiválóan alkalmazhatók a már meglévô illetve az újonnan telepített
hûtôrendszerekben az élelmiszer-iparban, a szesziparban,
jégpályák esetén és minden olyan területen, ahol erre
szükség lehet.
Alkalmazásuk esetén a személyre szabott megoldások a
leghatékonyabbak, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot
a megadott elérhetôségeken, hogy az Ön igényeinek
legjobban megfelelô megoldást tudjuk ajánlani.
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