
 
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

WC TEMİZLEME MADDESİ
 
Tuvalet evyelerinin iç yüzeylerinde oluşan üre taşı birikintilerini, kireç ve pas lekelerini kimyasal etkinliği ile 
çözen tuvalet ve banyo temizleme maddesidir. 
Kullanma Talimatı: WC temizleyiciyi klozete ve klozetin iç tarafındaki dip kısımlara kadar uyg
etki göstermesi için 5-10 dakika boyunca bekleyin ve sonra da bir tuvalet fırçasıyla klozeti fırçalayarak 
temizleyin. Ardından bol su ile durulayın. 
Kullanım Alanları: Tuvalet evyeleri, küvetler ve tüm fayanslı yüzeylerde kullanılır. 
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. Aşındırıcı madde. 
maddelerinden uzak tutunuz. ●Ambalaj tamamen bo
El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
veya madde ile karıştırmayınız. 
●Solunum yolu tahrişine yol açabilir. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
●Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cil
gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
veya doktoru/hekimi arayın. ●Dikkat! Di
çıkarabilir(klorür). 
Ürün Bileşimi: %5-15 Anyonik Aktif Madde, %5
Teknik Bilgi: pH:1-2 Görünüm: Açık Mavi Berrak Kıvamlı Sıvı
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. 
Uyarılar: Mutlaka eldiven kullanınız. Mermer, 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. 
durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
Hizmetleri’nin 112 no’lu telefonunu aray
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
G060 Wc Temizleme Maddesi 1 L (Koli içi adet 15)
G061 Wc Temizleme Maddesi 5 L (Koli içi adet 4)
G062 Wc Temizleme Maddesi 20 L

 
 
Ürün Kalite Belgesi: TS 13411 
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WC TEMİZLEME MADDESİ  
Tuvalet evyelerinin iç yüzeylerinde oluşan üre taşı birikintilerini, kireç ve pas lekelerini kimyasal etkinliği ile 
çözen tuvalet ve banyo temizleme maddesidir.  

: WC temizleyiciyi klozete ve klozetin iç tarafındaki dip kısımlara kadar uyg
0 dakika boyunca bekleyin ve sonra da bir tuvalet fırçasıyla klozeti fırçalayarak 

temizleyin. Ardından bol su ile durulayın.  
Tuvalet evyeleri, küvetler ve tüm fayanslı yüzeylerde kullanılır.  

Dikkat. Aşındırıcı madde. ●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
●Ambalaj tamamen boşaltıldıktan sonra gerin dönüşüm işlemine gönderiniz.

vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz. 
veya madde ile karıştırmayınız. ●Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

şine yol açabilir. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu 
fet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

ını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. ●DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: 
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. ●SOLUNDU
gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
çıkartın. Durulamaya devam edin. ●YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. ●Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEH
●Dikkat! Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehli

15 Anyonik Aktif Madde, %5-15 Nitrik asit:(CAS NO:7697-37-2 )
2 Görünüm: Açık Mavi Berrak Kıvamlı 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 

Mutlaka eldiven kullanınız. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. 
durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin  114 no’lu telefonunu veya Acil Sa

’nin 112 no’lu telefonunu arayınız. 

Barkod
Wc Temizleme Maddesi 1 L (Koli içi adet 15) 869790377
Wc Temizleme Maddesi 5 L (Koli içi adet 4) 869790377
Wc Temizleme Maddesi 20 L 869790377

Tuvalet evyelerinin iç yüzeylerinde oluşan üre taşı birikintilerini, kireç ve pas lekelerini kimyasal etkinliği ile 

: WC temizleyiciyi klozete ve klozetin iç tarafındaki dip kısımlara kadar uygulayın. Jelin 
0 dakika boyunca bekleyin ve sonra da bir tuvalet fırçasıyla klozeti fırçalayarak 

 
ını mutlaka okuyunuz. ●Gıda 

şaltıldıktan sonra gerin dönüşüm işlemine gönderiniz.● 
klardan uzak tutunuz. ●Başka bir ürün 

ıklarına ve göz hasarına yol açar. ●Metalleri aşındırabilir 
●Koruyucu eldiven/koruyucu 

ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
İ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: 

●SOLUNDUĞUNDA: Zarar 
gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
ĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

●Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ 
ğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa 

2 ) 

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 

alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. Zehirlenme 

’ nin  114 no’lu telefonunu veya Acil Sağlık 

Barkod 
8697903770400 
8697903770417 
8697903770424 


