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DOMA LÚGOS IPARI TISZTÍTÓSZER 
 
 

Alkalmazási terület: 

A DOMA Lúgos ipari tisztítószer hatékonyan tisztítja és távolítja el a zsíros, olajos, kormos 

felületekről a szennyeződést. Használható padozatok, linóleum, csempék, ipari kövezetek, kezelt 
beton, teremgarázs és magas igénybevételnek, valamint koszolódásnak kitett felületek tisztítására. 

Ajánljuk ipari tárcsás takarítógépekhez, valamint kézi felmosáshoz is. Korrodáció gátló anyagokat 
tartalmaz, így a fényezést, alumínium felnit nem károsítja. 

 

A szer erősen lúgos, ezért csak védőszemüvegben és lúgálló védőkesztyűben lehet használni. 
Széleskörűen alkalmazható, erős zsíroldó hatású professzionális tisztító- és mosószer koncentrátum. 

 

Felhasználási javaslat: 

Rendkívül jól használható erősen szennyezett ipari, konyhai, és egyéb üzemi területek gépi és kézi 

tisztítására. 
 

A szennyeződés mértékének függvényében kell a szert hígítani 0,5-3 % között. Rendszeres 
takarítógép alkalmazásával végzett takarításkor 10 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátumot adagoljunk. 

Igény szerint nagyobb koncentrációt kell alkalmazni, ha a szennyeződés mértéke nagyobb, a felület 

erősen zsíros, kormos, olajos, így 1-3 dl koncentrátumot adjunk 10 liter vízhez. A durva 
szennyeződéseket kezelhetjük, előkezelhetjük tömény koncentrátummal. Kis mennyiségű, pár csepp 

koncentrátum közvetlen alkalmazásával. 
 

Ajánljuk továbbá a kézi tisztítás során használt textíliák (pl.: törlőkendők, mopok, munkaruhák) kézi és 
gépi mosására. Ebben az esetben áztassuk a szennyeződés mértékének megfelelően 1-2%-os 

munkaoldatba (5 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátumot) textíliáinkat. 

 
Gépek, gépalkatrészek, motor és motoralkatrészek zsírtalanítására is alkalmas. A tisztítandó 

alkatrészeket, darabokat áztassuk 5-10%-os munkaoldatba (1 liter vízhez 0,5-1 dl koncentrátum) vagy 
vigyük fel a szert közvetlenül a szert teljes töménységben a tisztítandó alkatrészre, darabra, s 

textíliával töröljük le a felületet. 

Hígítási arány: 1 - 3% (javasolt) 
 

Összetétel: 

Kálium-hidroxid <10%, 

Na-metaszilikát <3%, 

Nemionos felületaktív anyag <5%, 
Komplexképzők, 

Butilglikol <2%, 
Korrózió gátló anyag. 

 

Figyelmeztetés: 

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött 

ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, 
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! 

Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk 

orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani. 
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Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell 

öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 
Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek 

széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Szakorvoshoz kell fordulni. 
Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet a sérülttel. 

Azonnal hívjunk orvost. 
 

Tárolás: 

Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, 
gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni. 

A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet! 
 

Kiszerelési egység: 

5 l-es PE flakon 
 

Gyártja és forgalmazza: 
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