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TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
ÇAMAŞIR SUYU  

 
Her türlü ağartma işlemlerinde, beyaz çamaşırlarda, ev temizliğinde hijyen sağlamak için hem de çamaşır makinesinde güvenle 
kullanabilirsiniz. Mutfak banyo, tuvalet, lavabo gibi yerlerin temizliğinde de kullanılır.  
 
Kullanma Talimatı: Çamaşır yıkamasında makineye 2 çay bardağı, kuru çamaşıra 40-50 gr, yüzey temizliğinde 10 L suya 150-
200 gr katarak kullanınız. 
 
Kullanım Alanları: Her türlü ağartma işlemlerinde güvenle kullanılır.  
 
Tüketicinin Dikkatine: ● Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ● El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
● Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. ● Gözler için tahriş edicidir. Göz temasında derhal bol su ile yıkayıp doktora başvurunuz.  
● İçildiği taktirde zehirlidir. Derhal doktora başvurunuz. ● Solunduğunda zehirlidir, kapalı yerlerde uzun süre solumayınız.           
● Güneşte bırakmayınız,serin yerlerde muhafaza ediniz. ● Bileşiminde zehir olduğundan çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 
tutunuz. ● Yün, ipek, rejene selülozik lif(suni ipek) ve deri çamaşırlar için kullanmayınız. ● Kezzap, tuz ruhu gibi asitli maddelerle 
karıştırılması zehirli gaz çıkışına yol açar. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 114 nolu telefon arayınız. 
 
R31 : Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır R34 : Yanıklara neden olur R50 : Sucul organizmalar için çok toksiktir S26 : Göz ile 
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun S28 : Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın S45 : Kaza halinde 
veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin) S50 : Tuzruhu ile karıştırmayın S61 : 
Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. 
 
Ürün Bileşimi: %40 Sodyum Hipoklorit 
 
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 adet bidonlarda 3 
adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
Ürün Kodu / Ambalaj Şekli / Barkod 
 
C010 / Çamaşır Suyu 1 L (Koli içi adet 18) / 8697903770561 
C011 / Çamaşır Suyu 5 L (Koli içi adet 4) / 8697903770578 
C012 / Çamaşır Suyu 20 L / 8697903770585 
C013 / Çamaşır Suyu 30 L / 8697903770592 
 

Ürün Kalite Belgesi: TS 5682 

 


