
INNO-DEZ alkoholos oldat 
felületfertőtlenítő tisztító hatással 
(mikrobiológiai hatásspektrum:baktericid(MRSA), fungicid, virucid, 
tuberkulocid) 
(ÁNTSZ/OTH:436-4/2007) 
 
A 2 % INNO-DEZ koncentrátumot 70 %-os alkoholos oldatban tartalmazó készítmény 
széles hatásspektrumú aldehid mentes fertőtlenítőszer. A gyengén lúgos folyadék, a 
benne lévő speciális tenzideknek és egyéb segédanyagoknak köszönhetően zsírtalanító 
és szennyoldó hatással is rendelkezik. 
 
Felhasználási terület: Felhasználható minden olyan helyen, ahol széles spektrumú 
fertőtlenítő hatás elérése a cél. Például kórházak, egészségügyi intézmények, 
élelmiszeripar, állattenyésztés, közétkeztetés, kozmetikai ipar, vendéglátás, stb. A 
termék összetételéből adódóan alkalmas szennyeződések fellazítására, zsírtalanításra, 
így a kombinált tisztító-fertőtlenítő hatás érvényesül gyengén szennyezett felületek 
esetén. A szer hatásmechanizmusa miatt felhasználását nagy mennyiségű fehérjét 
és/vagy zsírt tartalmazó szennyeződések eltávolítására önmagában használva nem 
javasoljuk, mert a megfelelő fertőtlenítő hatás eléréséhez túl sok vegyszerre van 
szükség. Ilyen esetekben célszerű először a fehérjéket, szennyeződéseket valamilyen 
olcsó tisztítószerrel, pl. INNOFLUID-ALK-M, INNOPON-M/D-TAK, stb. 
eltávolítani, majd elvégezni a fertőtlenítést. A szer használatával a rákkeltő 
formaldehid (formalin oldat) illetve az aldehid tartalmú szerek nagyrészt kiválthatóak, 
mert hatásspektruma széles. 
 
Az alkalmazás módja: A szert tömény állapotban kell használni. A permetezővel 
ellátott flakonból a szert a felületre kell permetezni, majd a hatásidő lejárta után 
(felületfertőtlenítés:1-3 perc, tuberkulocid hatás: 3-5 perc) a felület higiénés 
szempontból megfelelő. A fertőtlenítő oldatot a felületre kefével, szórással, merítéssel 
vagy egyéb módon is a fel lehet juttatni, majd a hatásidő letelte után szükség esetén 
vizes öblítéssel a szermaradványokat eltávolítani.  
 
A munkavégzés során meg kell akadályozni a szer szembe, illetve légzőszervekbe 
jutását, bőrre kerülését. Amennyiben a bőrre kerül, azt bő vízzel le kell mosni . A 
szembe került vegyszert bő vízzel ki kell mosni, majd a sérültet orvoshoz vinni. A 
szerrel történő munka során be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre 
vonatkozó általános munka-, és tűzvédelmi valamint a munahigiénés előírásokat 
 
Tárolás: Figyelembe kell venni, hogy a készítmény tűzveszélyes folyadék. Bontatlan 
csomagolásban, napfénytől és gyújtóforrástól mentes, száraz, hűvös helyen kell tárolni 
savaktól és élelmiszertől elkülönítve, betartva a vegyi és tűzveszélyes anyagok 
tárolására vonatkozó általános előírásokat. Minőségét az előírt tárolási körülmények 
betartása mellett, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 36 hónapig megőrzi. 
Kiszerelési egységei:  ≤0.5, ≤1 literes csavarzáras illetve permetezőfejes műanyag 
flakon, 5-10-20 literes csavarzáras műanyag kanna. 
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