INNOFLUID-ACID (-S) (baktericid hatású vízkő- és rozsdaoldó szer)
(OÉTI:3733/1995.OÉTI „C”, ÁNTSZ/OTH:2470/1997)

Folyékony halmazállapotú, erősen viszkózus, savas kémhatású vízkő- és rozsdaoldó
szer tisztító- és fertőtlenítő hatással. A többi INNOFLUID-ACID készítménytől az
különbözteti meg, hogy rendkívül magas a zsíroldó hatása, tehát erősen zsíros
felületekről is eltávolítja a vízkövet, tejkövet, a gyógyfürdőkben tapasztalható vastag
lerakódásokat.
Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan területen, ahol a tisztító- és
fertőtlenítő hatás mellett szükség van vízkő, tejkő, fémoxidok stb. eltávolítására is. A
sav inhibitort tartalmaz, ami a fémek oldódását gátolja. Minden fémfelületen
alkalmazható a horgany és egyéb oxid felületek kivételével. Jól használható olyan
iparágakban, ahol a vízkőkiválás, rozsdalerakódás, stb. miatt szükséges a tisztítás,
például élelmezési ipar, vendéglátóipar, gyógyfürdők, és egyéb létesítmények.
Kitűnően alkalmazható kő, csempe, fajansz, beton felületek tisztítására is, a márvány,
mészkő felületeket viszont károsítja
Az alkalmazás módja: A tisztítandó tárgyat a tisztítószer koncentrátumba vagy a
tisztítószer hígított oldatába kell meríteni, vagy a felületre a szert alkalmas eszközzel
(ecset, kefe, stb.) felhordani. A felületen a szer feloldja a fémoxidokat, a vízkövet és
hasonló lerakódásokat, a tenzidek eltávolítják a zsírt, a fertőtlenítő komponens pedig
kifejti fertőtlenítő hatását.
A szer hígításánál mindig az előre kimért vízhez kell a megfelelő mennyiségű
koncentrátumot hozzáadni, majd keveréssel homogenizálni.
Javasolt alkalmazási koncentráció:

1 - 20 %, vastag lerakódások esetén használható
töményen is.
Javasolt oldathőmérséklet és hatásidő: 20 - 600C, 30 - 5 perc (enyhe szennyezettség)
1 – 2 óra (vízkőoldásra)

A termék erősen savas kémhatású ennek ellenére nem irritálja a normál emberi bőrt,
de használatakor védőkesztyű viselését ajánljuk. A bőrfelületre és a ruhára került
savas anyagot bő vízzel kell lemosni. A szembe került vegyszert bő vízzel kell
kimosni és utána 0,5 %-os szódabikarbóna oldattal átöblíteni. A sérültet szükség
esetén orvoshoz kell vinni. A szerrel végzett munka során be kell tartani a vegyi
anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat.
Tárolás: Tárolása nem igényel különleges óvintézkedéseket, de figyelembe kell
venni, hogy savas, maró hatású anyag. Bontatlan csomagolásban, lúgoktól, sav
hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.),
élelmiszertől elkülönítve, napfénytől védett, száraz, hűvös de fagymentes helyen kell
tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. Az előírt
tárolási körülmények mellett minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi.
Kiszerelési egységei: 5, 10, 20 literes műanyag kanna, 500 és 1000 literes tartály.
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