
 
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

KÖPÜK EL YIKAMA MADDESİ
 
El temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş gliserin ve betain katkılı köpük el temizleyicisidir. Dispanser ile
birlikte kullanılır. 
Kullanma Talimatı: Önce cildinizi su ile yıkayınız. Sonra dispansere basarak ihtiyacınız olan köpüğü alınız. 
Elinizdeki köpükle ıslak cildinizi ovarak gerekli temizliği yaptıktan sonra iyice durulayınız.
Kullanım Alanları: Ev, işyeri, hastane, fabrika ve o
Tüketicinin Dikkatine: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. • Çocuklardan uzak tutunuz. • Ellerinizi 
yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. • Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. • A
dayanma süresi 12 aydır. 
Ürün Bileşimi: Sodium Laureth Eter Sulfate, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin, , Citric Acid, Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Parfüm.
Teknik Bilgi: pH:5,5 (±0,5) 
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 Ürün Adı 
G030 Köpük El Yıkama Maddesi 
G031 Köpük El Yıkama Maddesi 

 
Ürün Kalite Belgesi: TS 11885 
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EL YIKAMA MADDESİ  
El temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş gliserin ve betain katkılı köpük el temizleyicisidir. Dispanser ile

Önce cildinizi su ile yıkayınız. Sonra dispansere basarak ihtiyacınız olan köpüğü alınız. 
Elinizdeki köpükle ıslak cildinizi ovarak gerekli temizliği yaptıktan sonra iyice durulayınız.

Ev, işyeri, hastane, fabrika ve otel gibi el temizliği gerektiren bütün yerlerde kullanılır.
Tüketicinin Dikkatine: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. • Çocuklardan uzak tutunuz. • Ellerinizi 
yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. • Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. • A

Sodium Laureth Eter Sulfate, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin, , Citric Acid, Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Parfüm.

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 
Köpük El Yıkama Maddesi 5 L (Koli içi adet 4) 869790377

El Yıkama Maddesi 20 L 869790377

El temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş gliserin ve betain katkılı köpük el temizleyicisidir. Dispanser ile 

Önce cildinizi su ile yıkayınız. Sonra dispansere basarak ihtiyacınız olan köpüğü alınız. 
Elinizdeki köpükle ıslak cildinizi ovarak gerekli temizliği yaptıktan sonra iyice durulayınız. 

tel gibi el temizliği gerektiren bütün yerlerde kullanılır. 
Tüketicinin Dikkatine: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. • Çocuklardan uzak tutunuz. • Ellerinizi 
yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. • Gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. • Açıldıktan sonra 

Sodium Laureth Eter Sulfate, Coconut Fatty Acid Diethanolamide, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin, , Citric Acid, Koruyucu (Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Parfüm. 

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 

8697903770228 
8697903770295 


