
 

INNO-SEPT gél extra 
higiénés kézfertőtlenítő  

 

 
 

Antimikrobiális spektrum:  baktericid (MRSA), fungicid, tuberkulocid,  virucid (H1N1 is) 
 

Alkalmazási feltételek: töményen kell alkalmazni, behatási idő 30 másodperc, illetve megvárni, amíg 
a felületre szárad.  
Felhasználási terület és mód: Higiénés kézfertőtlenítésre, foglalkozásszerű felhasználók részére 
készült gél (terméktípus: PT 1). Alkalmazható minden olyan területen, ahol szükség van a kéz 
fertőtlenítésére. Az adagoló flakonból 3-5 ml INNO-SEPT gél extrát juttassunk a száraz tenyérbe és 
egyenletesen dörzsöljük szét a fertőtlenítendő területen. Ügyeljünk, hogy elegendő mennyiségű anyag 
kerüljön a fertőtlenítés szempontjából kritikusabb helyekre (kézhajlat, körömágyak, stb.). A behatási 
időt követően a felület higiéniai szempontból megfelelő. A kéz szárítását a kézfejek lengetésével 
elősegíthetjük. 

GHS piktogram:    
Figyelmeztetés             Veszély    
Tűzveszélyesség:  II. fokozat  
  

Biztonsági tanácsok: az INNO-SEPT GÉL extra csak ép bőrfelületen alkalmazható, ne alkalmazzuk 
nyálkahártya, nyílt seb, illetve a szem környéki bőrfelület fertőtlenítésére. Véletlen lenyelés, szájba 
jutás esetén a szájat vízzel öblítsük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen). 
Mesterségesen hánytatni TILOS! A helyszínre azonnal orvost kell hívni. A fertőtlenítő gélt csak 
rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad felhasználni. A termék használata során be kell 
tartani az általános tűzvédelmi, munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. Elektromos 
készülékhez csak teljesen megszáradt kézzel szabad hozzányúlni. 
 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P370 + 
P378 Tűz esetén: oltásra oltópor, vízpermet, szén-dioxid, alkoholálló hab használandó.  
 

Környezetvédelem: Meg kell akadályozni a keverék közvetlen környezetbe kerülését. P501 A 
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. 
 

Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző, fagymentes helyen, élelmiszertől, 
italtól, egyéb vegyszerektől, elkülönítve, betartva a tűzveszélyes vegyi anyagok tárolására vonatkozó 
általános munkavédelmi szabályokat. Közvetlen napfénytől, hő-és gyújtóforrástól távol tartandó. P403 
+ P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
 

Min őség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén eredeti csomagolásban a 
gyártástól számított 36 hónap felbontás után 12 hónap. 
 

Kiszerelés egységei: 5 literes kanna, 1 literes és ½ literes flakon, 100 ml-es flakon 
  
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, +36-23/80-17-81 Fax: +36-23/421-933, +36-70/362-
8756 
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