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TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 
 
Klor bazlı, çift etkili kıvamlı çamaşır suyu. 
 
Kullanma Talimatı: Güçlü formülü ile banyo, klozet, lavabo deliklerine dökülür ve yüzeyler silinerek 4-5 dakika bekledikten sonra 
durulama yapılır. Ortamdaki koku, lekeler ve bakteriler giderilerek hijyen sağlanır. Zemin ve geniş yüzeyleri temizlemek ve h ijyen 
sağlamak için 5 lt suya 50-100ml ilave edilip silinir.  
 
Kullanım Alanları: Kusursuz hijyen gerektiren tüm alanlarda 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. 
 
R22 : Yutulması halinde zararlıdır R36/38 : Gözleri ve cildi tahriş edicidir R41 : Gözde ciddi hasar tehlikesi S25 : Göz ile 
temasından sakının S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun S28 : Cilt İle temasında derhal bol su 
ile iyice yıkayın 
 
Ürün Bileşimi: %5 Anyonik aktif madde, %55 Dolgu maddesi, %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 
 
C020 / Ultra Çamaşır Suyu 850 g (Koli içi adet 16) / 8697903770608 
C021 / Ultra Çamaşır Suyu 5 kg (Koli içi adet 4) / 8697903770615 
C022 / Ultra Çamaşır Suyu 20 kg / 8697903770622 
C023 / Ultra Çamaşır Suyu 30 kg / 8697903770639 
 
 


