
 

 
 Vinox-eco 

Mész- és zsíreltávolító 

Tulajdonságok 
Gyorsan ható, felhasználásra kész mész- és zsíroldó ökológiai savbázissal. A Vinox-eco  
környezetkímélő összetevői intenzíven eltávolítják a vízkőlerakódásokat és kitünően oldják  
az olajos és zsíros szennyeződéseket is. Mivel színező- és illatanyagmentes, kiválóan  
alkalmazható nagykonyhákban és élelmiszeripari üzemekben. Ha savra érzékeny felületen  
alkalmazzuk, maradandó sérülések keletkezhetnek a felületen. 
 

Összetevők (a 648/2004/EK alapján) 
Nem ionos tenzidek 5 - 15%, szerves savak, korróziógátló anyagok. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 0,5                 pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 1,5 
 

Felhasználási terület 
Felhasználható nagykonyhák és élelmiszeripari üzemek sav- és vízálló felületein,  
mint pl.: kerámia fali- és padlócsempék, biztonsági csempék, munkafelületek és  
rozsdamentes nemesfémek. Eltávolítja továbbá a víz- és saválló padlóburkolatok  
mészkőmararadványait.  
 

Felhasználás 
Az első használat előtt egy nem láthátó területen ellenőrizze az anyag  
ellenálló képességét. A határos, nem saválló felületeket védeni kell,  
adott esetben a szer felhasználása előtt takarjuk le.  
 
Alaptisztítás: 
A szennyeződés mértékétől függően 1 litert adjunk 2-8 liter hideg  
vízhez. A tisztítandó felületet takarítás előtt nedvesítsük be.  
Az oldatot terítsük szét a felületen, egytárcsás súrológéppel  
és kefével súroljuk, majd rövid hatóidő után szivassuk 
fel és tiszta vízzel alaposan mossuk át a felületet. 
 
Felülettisztítás: 
A szennyeződés mértékétől függően 0,5 litert adjunk 5-8 liter hideg vízhez.  
A felületet az oldattal szivacs, kendő vagy mopphuzat segítségével  
nedvesítsük be, majd tiszta vízzel öblítsük le ill. töröljük át.  
A Vinox-eco habágyúval vagy Arcantec-el is használható. 
A felületeket, melyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel,  
a tisztítás után csapvízzel (8 liter / m²) le kell öblíteni.  
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért  
felelősséget nem vállalunk. 

Anyagszükséglet / m² 
Alaptisztítás: 75 - 150 ml 
Felülettisztítás: 5 ml 

GHS 05, Veszély (koncentrátumban);  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 
használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
Tartalmaz: Methanesulfonic Acid (INCI).   
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 

Kiszerelés 
6 x 1 literes flakon kartonban Cikkszám: j 55 14 01 
10 literes kanna Cikkszám: j 55 14 10 
 

Konyha- 
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Egyéb utasítás  
A megfelelő adagolással költséget takaríthat meg és védi a természetet.  
További információ az EU ökocímke-honlapján található: www.ecolabel.eu. 
A tenzidek növény alapú nyersanyagokból vannak előállítva. A csomagolás 
újrahasznosítható.  


