
 
 

 

 
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

BULAŞIK MATİK 
 
Endüstriyel bulaşık makineleri için geliştirilmiş, 
köpüğü ayarlı bulaşık yıkama deterjanıdır. Kirli yüzeylere nüfuz ederek, yağ ve kir kalıntılarını çözerek, tekrar 
yüzeye yapışmasını önler. İçeriğindeki koruyucular sayesinde çelik aksamları korur ve camlara zarar vermez.
Kullanım Alanları: Tüm endüstriyel bulaşık makinelerinde kullan
Kullanma Talimatı: Endüstriyel kullanımda dozajlama
kapağını kullanarak bulaşık makinenizin deterjan haznesine, haznenin 2/3’ünü dolduracak şekilde ekleyiniz. 
Bulaşıklara uygun yıkama programını seçiniz. Kullanım miktarı bulaşıklardaki kirliliğin yoğun
arttırılabilir.  
 

Su Sertliği Dozaj (gram/Litre)
Yumuşak Su (<10 dH) 2-3 g/L
Orta Sert Su (10-15 dH) 3-4 g/L
Sert Su (>15 dH) 4-5 g/L

 
Tüketicinin Dikkatine: DİKKAT. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden
iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Diğer ürü
(klorür) DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 
Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kol
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: 
Tıbbi yardım/bakım alın. •Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak tutunuz. •El, 
yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  •Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
•Sadece orjinal kabında saklayın. 
Ürün Bileşimi: %5-15 Sodyum Hidroksit (Cas 
52-9), Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Renk verici.
Teknik Bilgi: pH:13-14 Görünüm: Berrak Açık Sarı Sıvı
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına mar
adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Uyarılar: Elde bulaşık yıkamada kullanılmamalıdır. Mutlaka eldiven giyiniz. Gümüş ve alüminyum kaplı 
malzemeler üzerinde kullanmayınız. 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
M020 Bulaşık Makinesi Matik Deterjanı  5 L
M021 Bulaşık Makinesi Matik Deterjanı 20 L

 
 

www.starkimya.com.tr 

 

MATİK DETERJANI  

makineleri için geliştirilmiş, sert sularda etkili, protein, yağ ve kir çözme gü
deterjanıdır. Kirli yüzeylere nüfuz ederek, yağ ve kir kalıntılarını çözerek, tekrar 

yüzeye yapışmasını önler. İçeriğindeki koruyucular sayesinde çelik aksamları korur ve camlara zarar vermez.
Tüm endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılabilir. 

Endüstriyel kullanımda dozajlama pompası ile kullanılır. Evsel kullanımda ürünü şişenin 
kapağını kullanarak bulaşık makinenizin deterjan haznesine, haznenin 2/3’ünü dolduracak şekilde ekleyiniz. 
Bulaşıklara uygun yıkama programını seçiniz. Kullanım miktarı bulaşıklardaki kirliliğin yoğun

Dozaj (gram/Litre) 
3 g/L 
4 g/L 
5 g/L 

DİKKAT. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden
iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir 
(klorür) DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 
Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kol
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. Göz tahrişi kalıcı ise: 

•Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak tutunuz. •El, 
yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  •Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
•Sadece orjinal kabında saklayın.  

15 Sodyum Hidroksit (Cas No: 1310-73-2),  %5-15 Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681
9), Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Renk verici.

14 Görünüm: Berrak Açık Sarı Sıvı 
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste bidonlarda 3 

adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Elde bulaşık yıkamada kullanılmamalıdır. Mutlaka eldiven giyiniz. Gümüş ve alüminyum kaplı 

meler üzerinde kullanmayınız. Yalnız profesyonel kullanım içindir. 

Barkod 
Bulaşık Makinesi Matik Deterjanı  5 L (Koli içi adet 4) 8697903771100
Bulaşık Makinesi Matik Deterjanı 20 L 8697903771117

sert sularda etkili, protein, yağ ve kir çözme gücü yüksek 
deterjanıdır. Kirli yüzeylere nüfuz ederek, yağ ve kir kalıntılarını çözerek, tekrar 

yüzeye yapışmasını önler. İçeriğindeki koruyucular sayesinde çelik aksamları korur ve camlara zarar vermez. 

pompası ile kullanılır. Evsel kullanımda ürünü şişenin 
kapağını kullanarak bulaşık makinenizin deterjan haznesine, haznenin 2/3’ünü dolduracak şekilde ekleyiniz. 
Bulaşıklara uygun yıkama programını seçiniz. Kullanım miktarı bulaşıklardaki kirliliğin yoğunluğuna göre 

DİKKAT. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden sonra su ile 
iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı ulusal 

nlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa çıkarabilir 
(klorür) DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. 
Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde 

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice 
durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: 

•Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak tutunuz. •El, 
yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  •Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

15 Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-
9), Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Renk verici. 

uz bırakmayınız. Üst üste bidonlarda 3 
adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 

Elde bulaşık yıkamada kullanılmamalıdır. Mutlaka eldiven giyiniz. Gümüş ve alüminyum kaplı 

8697903771100 
8697903771117 


