
 
 

 
 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

CAM TEMİZLEME MADDESİ
 
Dispanserler, okullar, hastaneler, oteller ve profesyonel hijyen
yüzey, cam, ayna, mobilya vs. yüzeylerin temizliğinde kullanılan temizlik ürünüdür.
Kullanma Talimatı: Yüzeye ve cama direk spreyleme yolu ile uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan temiz bir 
bez ile silinerek kurutulur. 
Kullanım Alanları: Her türlü cam, ayna, mobilya vb. sert yüzey temizliğinde kullanılır.
Tüketicinin Dikkatine: DİKKAT. 
●Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya 
devam edin. ●Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
ellerin mamulle uzun süre temasından kaçınınız. 
süreli solumayınız. Kabı sıkıca kapatılmış halde m
Ürün Bileşimi: <%5 İzopropil Alkol (CAS No:67
(Metilizotiazolinon, Metilkloroizotiazolinon), Renk Verici.
Teknik Bilgi: pH:7-8 Görünüm: Mavi Akışkan Sıvı
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz
adet bidonlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 
başvurunuz. 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
G040 Cam Temizleme Maddesi 0,5 L (Koli içi adet 18)
G041 Cam Temizleme Maddesi 1 L (Koli içi adet 18)
G042 Cam Temizleme Maddesi 5 L (Koli içi adet 4)
G043 Cam Temizleme Maddesi 20 L
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CAM TEMİZLEME MADDESİ  
Dispanserler, okullar, hastaneler, oteller ve profesyonel hijyen istenen tüm işletmelerde her türlü sert 
yüzey, cam, ayna, mobilya vs. yüzeylerin temizliğinde kullanılan temizlik ürünüdür. 

Yüzeye ve cama direk spreyleme yolu ile uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan temiz bir 

Her türlü cam, ayna, mobilya vb. sert yüzey temizliğinde kullanılır.
DİKKAT. ●Ciddi göz tahrişine yol açar ●Elleçlemeden sonra su ile iyice y

ıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. ● GÖZ 
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya 

şi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz 
t ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Cildi korumak amac

ellerin mamulle uzun süre temasından kaçınınız. ●Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. 
süreli solumayınız. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin  

<%5 İzopropil Alkol (CAS No:67-63-0), <%5 Noniyonik Aktif Madde, Koruyucu 
Metilkloroizotiazolinon), Renk Verici. 

8 Görünüm: Mavi Akışkan Sıvı 
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 

Barkod
Cam Temizleme Maddesi 0,5 L (Koli içi adet 18) 8697903770073
Cam Temizleme Maddesi 1 L (Koli içi adet 18) 8697903770325
Cam Temizleme Maddesi 5 L (Koli içi adet 4) 8697903770332
Cam Temizleme Maddesi 20 L 8697903770349

istenen tüm işletmelerde her türlü sert 
 

Yüzeye ve cama direk spreyleme yolu ile uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan temiz bir 

Her türlü cam, ayna, mobilya vb. sert yüzey temizliğinde kullanılır. 
şine yol açar ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. 

● GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: 
Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya 

ını mutlaka okuyunuz ●El, yüz, 
●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Cildi korumak amacıyla 

ıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. ●Uzun 

Noniyonik Aktif Madde, Koruyucu 

,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
adet bidonlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

Barkod 
8697903770073 
8697903770325 
8697903770332 
8697903770349 


