
 
 

 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

MİNERALLİ KREM
 
Mutfak, lavabo ve fayanslarda, banyo tuvalet ve lekeli bulunan tüm sert yüzeylerde uygulanmak üzere 
geliştirilmiş mineralli sıvı ovma maddesidir.
Kullanma Talimatı: Sulandırmadan doğrudan bir sünger veya bez üzerine 15 gr (bir çorba kaşığı) dökerek 
kirli yüzey silinir. Daha sonra bol su ile durulanır. Vernik yüzeylerde kulla
Kullanım Alanları: Ev, işyeri, hastane,  fabrika ve otel gibi sert yüzey temizliği gerektiren bütün yerlerde 
kullanılır. 
Tüketicinin Dikkatine: ● Kullanma talimat
maddesiyle uzun süre temasından kaçınınız. 
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.
açar.●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
koruyucu kullanın. ●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
●YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya 
doktoru/hekimi arayın. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Ürün Bileşimi: <%5 Anyonik Aktif Madde,<%5 Noniyonik
Methylchloroisothiazolinone), Parfüm.
Depolama: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
adet bidonlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi i
başvurunuz. 
Uyarılar: Yumuşak metal, ahşap ve plastik gibi kolay çizilebilir yüzeylerde kullanmayınız.
 

Ürün Kodu Ambalaj 
M120 Mineralli Krem 675 g
M121 Mineralli Krem 5,5 Kg 
M122 Mineralli Krem 25 Kg
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MİNERALLİ KREM  
Mutfak, lavabo ve fayanslarda, banyo tuvalet ve lekeli bulunan tüm sert yüzeylerde uygulanmak üzere 

maddesidir. Emaye, seramik, mermer ve krom gibi sert yüzeylerde kullanılır.
Sulandırmadan doğrudan bir sünger veya bez üzerine 15 gr (bir çorba kaşığı) dökerek 

kirli yüzey silinir. Daha sonra bol su ile durulanır. Vernik yüzeylerde kullanmayınız. 
Ev, işyeri, hastane,  fabrika ve otel gibi sert yüzey temizliği gerektiren bütün yerlerde 

● Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ● Cildi korumak amac
temasından kaçınınız. ● Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. 

vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ciddi göz tahri
●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. ●Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın 

DA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
: <%5 Anyonik Aktif Madde,<%5 Noniyonik Aktif Madde 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 

Yumuşak metal, ahşap ve plastik gibi kolay çizilebilir yüzeylerde kullanmayınız.

Barkod
Mineralli Krem 675 g (Koli içi 24 adet) 869790377
Mineralli Krem 5,5 Kg (Koli içi 4 adet) 869790377
Mineralli Krem 25 Kg 8697903770189

Mutfak, lavabo ve fayanslarda, banyo tuvalet ve lekeli bulunan tüm sert yüzeylerde uygulanmak üzere 
Emaye, seramik, mermer ve krom gibi sert yüzeylerde kullanılır. 

Sulandırmadan doğrudan bir sünger veya bez üzerine 15 gr (bir çorba kaşığı) dökerek 
 

Ev, işyeri, hastane,  fabrika ve otel gibi sert yüzey temizliği gerektiren bütün yerlerde 

● Cildi korumak amacıyla ellerin temizlik 
ıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. ●El, yüz, 

●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ciddi göz tahrişine yol 
oruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
şi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın 

DA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal 

Aktif Madde Koruyucu (Methylisothiazolinone, 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
çin Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

Yumuşak metal, ahşap ve plastik gibi kolay çizilebilir yüzeylerde kullanmayınız. 

Barkod 
8697903770165 
8697903770172 
8697903770189 


