
 
 

 
 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 

 
BULAŞIK MAKİNESİ 
 
Bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bulaşık makinesi tablet deterjanı. Bardak, çatal ve 
kaşıklarda oluşabilecek lekeleri önler. Parlatıcı ve tuz özelliği ile bulaşıklarınız ilk günkü temizliğini korur.
 
Kullanma Talimatı:  En iyi sonucu almak için tableti direkt deterjan gözüne yerleştirin.
kullanınız. Tuz fonksiyonu yumuşak/orta ve 26
sularda Tuz ile beraber kullanın. En iyi sonucu almak için 50/55 C
kullanın. Septik tanklar için uygundur.
kullanın. 

Kullanım Alanları: Tablet kullanımına uygun tüm evsel bulaşık makinelerinde güvenle kullanılır. 
 
Tüketicinin Dikkatine: : Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
Koruyucu gözlük/maske kullanın. Gözle teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt 
lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Sürekli durulayın. G
alın/doktorunuza başvurun. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı ve etiketi saklayın. Yutmayın. Yanlışlıkla 
yutulduğu takdirde hemen bir doktora başvurun. Ürün tamamen bitmeden paketin geri dönüşümü 
yapılmamalıdır. Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Bulaşıklarınızı bulaşık makinesine 
koymadan önce bardak, tabak ve çatal
olmadığını kontrol edin. 

Ürün Bileşimi: >%50 Sodyum Tuzları, 
 
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz b
istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
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BULAŞIK MAKİNESİ TABLET DETERJANI
Bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bulaşık makinesi tablet deterjanı. Bardak, çatal ve 

oluşabilecek lekeleri önler. Parlatıcı ve tuz özelliği ile bulaşıklarınız ilk günkü temizliğini korur.

En iyi sonucu almak için tableti direkt deterjan gözüne yerleştirin.
kullanınız. Tuz fonksiyonu yumuşak/orta ve 26ᴼe’ye(21ᴼdH) kadar olan sert sularda etkilidir. Çok sert 
sularda Tuz ile beraber kullanın. En iyi sonucu almak için 50/55 Cᴼ’de yıkayın ya da otomatik programları 

n uygundur. En iyi kurutma performansı elde etmek için parlatıcı ile beraber 

Tablet kullanımına uygun tüm evsel bulaşık makinelerinde güvenle kullanılır. 

: Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
Koruyucu gözlük/maske kullanın. Gözle teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt 
lens, varsa ve çıkarılması kolaysa çıkarın. Sürekli durulayın. Göz tahrişinin geçmemesi halinde
alın/doktorunuza başvurun. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı ve etiketi saklayın. Yutmayın. Yanlışlıkla 
yutulduğu takdirde hemen bir doktora başvurun. Ürün tamamen bitmeden paketin geri dönüşümü 

larını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Bulaşıklarınızı bulaşık makinesine 
koymadan önce bardak, tabak ve çatal-bıçak-kaşıklarınızın bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olup 

>%50 Sodyum Tuzları, %5-15 Oksijen Bazlı Ağartıcı, D-Limonen 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste 3 koliden
istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Barkod 

Deterjanı 1 kg / 8697903771261 

DETERJANI  

Bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş bulaşık makinesi tablet deterjanı. Bardak, çatal ve 
oluşabilecek lekeleri önler. Parlatıcı ve tuz özelliği ile bulaşıklarınız ilk günkü temizliğini korur. 

En iyi sonucu almak için tableti direkt deterjan gözüne yerleştirin. Elleriniz kuruyken 
dH) kadar olan sert sularda etkilidir. Çok sert 

’de yıkayın ya da otomatik programları 
En iyi kurutma performansı elde etmek için parlatıcı ile beraber 

Tablet kullanımına uygun tüm evsel bulaşık makinelerinde güvenle kullanılır.  

: Kullanma talimatını mutlaka okuyun. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
Koruyucu gözlük/maske kullanın. Gözle teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt 

şinin geçmemesi halinde: Tıbbi tavsiye 
alın/doktorunuza başvurun. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı ve etiketi saklayın. Yutmayın. Yanlışlıkla 
yutulduğu takdirde hemen bir doktora başvurun. Ürün tamamen bitmeden paketin geri dönüşümü 

larını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin. Bulaşıklarınızı bulaşık makinesine 
kaşıklarınızın bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olup 

ırakmayınız. Üst üste 3 koliden fazla 
istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 


