
Helyiség/Felület/Eszköz OÉTI-számAlkalmazott szer
A szer

jellemzõi Hatás
Hõfok/

Hatásidõ Hígítás Engedélyek

gépi fertõtlenítõ mosogatás
+

öblítõ

INNOFLUID-TF-KLÓR-MG
gépi felhasználásra

INNOFLUID-MF-MG
gépi felhasználásra
INNOFLUID-MG-Ö
gépi felhasználásra

klóros

kvat. amm. vegy.

20�90 0C
2�30 perc
20�90 0C
2�30 perc

0,5�2%

0,5�2%

3733/1995 �C�
OTH

203/1997
OTH

1455-2/2003
OKBI-VABO/

136/04

tisztít-
fertõtlenít

Általános
felületfertõtlenítés

készárukocsi, CIP-rendszer
dagasztógép, külsõ

INNOFLUID-TF-KLÓR-T
gépi felhasználásra is

INNOFLUID-MF-T
gépi felhasználásra is

klór hatóanyag

kvat. amm. vegy.

20�90 0C
1�20 perc
20�90 0C
5�30 perc

0,5�2%

0,5�2%

OTH
203/1997

202/1997

3733/1995 �C�

3733/1995 �C�

tisztít-
fertõtlenít

kiszállító láda, göngyöleg INNOPON-TF-KLÓR-ML
kézi és gépi  felhasználás
INNOFLUID-TF-KLÓR-MG

gépi felhasználás

klór hatóanyag

klór hatóanyag

tisztít-
fertõtlenít

20�70 0C
5�30 perc
20�90 0C
2�30 perc

1�3%

0,5�2%

OTH
896/1997

203/1997

6144/1994

3733/1995 �C�

3733/1995 �C�nagynyomású fõzõüst,
gõzfejlesztõ/steamer

CIP-rendszer

INNOFLUID-ACID-T
fékezett habzású,

gépi és kézi felhasználás

vízkõ- és
rozsdaoldó,
sósavmentes

20�60 0C
5�30 perc

1�10% OTH
2470/1997

tisztít-
fertõtlenít

6023/1999

6023/1999

6023/1999

tojásfertõtlenítés INNOFLUID-TF-KLÓR-T

INNOFLUID-MF-T

INNOFLUID-ALDEHID

tisztít-
fertõtlenít

klór hatóanyag

kvat. amm. vegy.

aldehid hatóanyag
(nem formaldehid)

25 0C, 3 perc

25 0C, 3 perc

25 0C, 3 perc

6,0%

8,0%

1,0%

OTH
203 / 1997
202 / 1997

204 / 1997

3733/1995 �C�

3733/1995 �C�
3733/1995 �C�

kiszállító jármûvek belsõ felület INNOFLUID-TF-KLÓR-T

INNOFLUID-MF-T

INNOPON-TF-KLÓR-TAK

klór hatóanyag

kvat. amm. vegy.
klór hatóanyag

tisztít-
fertõtlenít

20�50 0C, 3�10 perc

20�90 0C, 5�30 perc
20�50 0C, 5�10 perc

0,5�2,0%

0,5�2,0%
1,0�3,0%

OTH
203/1997
202/1997
200/1997

3733/1995 �C�

3733/1995 �C�

3733/1995 �C�

szobahõm. 30 mp

A HACCP-rendszer követelményeinek megfelelõ tisztító-, fertõtlenítõszerek
Cukrászok, pékek, tészta-, fagylaltgyártók, vendéglátó-ipari és gyorsétkeztetõ egységek, élelmiszert elõállítók részére

A szerek használatának gyakoriságát az egyedi higiéniai elõírások és technológiai utasítások tartalmazzák.
Egy-egy csoportba tartozó szerek egymás alternatívái, illetve kiegészítõi, felhasználási szempontok és lehetõségek döntenek közöttük.

Az INNOPON-termékek por halmazállapotúak, míg az INNOFLUID-termékek folyékony halmazállapotú koncentrátumok.
A  -T  végzõdésû termékek fékezett habzásúak � elsõsorban gépi felhasználásra �, habzó változatai �.-P  végzõdésûek, azonos hatással (habgenerátorral való felhordásra is).
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Rozsdamentes felület
kemence belsõ felület, fõzõzsámoly,

fõzõüst-sütõlemez, sütõkocsi, füstölõbot,
füstölõkocsi, grillsütõ, vetõszalag stb.

INNOFLUID-ALK-G
grilltisztító

erõsen lúgos,
ráégett zsír,

korom
eltávolítása

tisztít 20�90 0C
4�6 perc

10�100%
szennyezettségtõl

függõen

OKK-KBI
242/1998

3733/1995

Alumínium, színesfém felületek
kemence belsõ felület, fõzõzsámoly,

fõzõüst-sütõlemez, sütõkocsi, füstölõbot,
füstölõkocsi, grillsütõ, vetõszalag stb.

INNOFLUID-ALK-ALU-G
grilltisztító

enyhén lúgos,
ráégett zsír,

korom
eltávolítása

tisztít 80�90 0C
30�60 perc

3766-2/199810�100%
szennyezettségtõl

függõen

OKK-KBI
828/1998

Mosogatás
kemence külsõ felület, asztalfelület,

kelesztõ-, keverõedény, csészék,
mérlegserpenyõ stb.

INNOFLUID-TF-KLÓR-M
kézi felhasználásra

INNOPON-TF-KLÓR-M
kézi felhasználásra
INNOFLUID-MF-M
kézi felhasználásra

habzó
klór hatóanyag

habzó
klór hatóanyag

habzó
kvat. amm. vegy.

tisztít-
fertõtlenít

20�90 0C
1�30 perc
20�50 0C
2�30 perc
20�50 0C
5�30 perc

3733/1995 �C�

  920/1995

3733/1995 �C�

0,5�3%

1�3%

0,5�2%

OTH
557-2/2004

896/1997

OTH
556-2/2004

3733/1995

6144/1994

általános felület-, göngyölegtisztító,
mosogató, takarító

INNOFLUID-ALK-M
kézi

INNOPON-MD-TAK
kézi és gépi

enyhén lúgos

enyhén lúgos

tisztít 30�50 0C

40�90 0C

0,2�2%

0,5�4%

OKK-KBI
242/1998

1465/2000

csempe, mosható falfelület, járólap,
vizes helyiségek, szociális helyiségek

INNOFLUID-TF-KLÓR-CS
(habosítható, kézi, gépi)

INNOFLUID-ACID-S
(habosítható, kézi, gépi)

INNOPON-TF-KLÓR-TAK

klór hatóanyag

savas kémhatású,
vízkõoldó is

klór hatóanyag

tisztít-
fertõtlenít

30�60 0C
2�10 perc

20�60 0C
5�10 perc

20�50 0C
5�10 perc

1�5%

1�20%

0,5�2%

OTH
   203/1997

2470/1997

200/1997

OTH
200/1997

raktár, anyagraktár, egyéb tárolók INNOPON-TF-KLÓR-TAK klór hatóanyag tisztít-
fertõtlenít

0,5�2%20�50 0C
5�10 perc

3733/1995 �C�

�25 + 20 0C
60 perc

hûtõ, alacsony hõmérsékletû helyiségek INNOFLUID-MF-H kvat. amm. vegy.
alacsony hõfokon is

tisztít-
fertõtlenít

töményen 2837/1997202/1997

OTH
588-2/2004

kézfelület,
fertõtlenítõ folyékony szappan

INNO-SEPT
(baktericid, fungicid, vírucid)

kvat. amm. vegy. tisztít-
fertõtlenít

töményen 3776-1/1998

Felületfertõtlenítés INNOCID aldehid hatóanyag
(formaldehidmentes)

tisztít-
fertõtlenít

20�60 0C
5�10 perc 0,5�3% FVM: 314/2002OTH 4311-2/2001
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