
 
 

 

 
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

ÇAMAŞIR YUMUŞATICI
 
Tüm sanayi ve ev tipi makinelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, anti
yumuşatıcısı. 
Kullanma Talimatı: Çamaşır makinelerinin durulama bölümlerine son durulama suyuna dozajlanır. Durulama 
suyu soğuk olmalıdır. Önerilen yıkama programında uygulama yapılmalıdır.
Kullanım Alanları: Endüstriyel ve evsel çamaşırlarda güvenle kullanılır.
Kulanım Miktarı: 
 

Otomatik Makineler 3-8 ml / Litre Su
Elde Yıkama 5-10 ml / Litre Su

 
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. ●Ciddi göz tahri
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. 
mutlaka okuyunuz. ●Cildi korumak amac
yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. 
● Çocuklardan uzak tutunuz. 
Ürün Bileşimi: %5-15 Katyonik aktif madde
Methylchloroisothiazolinone), Renk verici, Esans.
Teknik Bilgi: pH: 5-6 Görünüm: Renkli 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. 
 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
C070 Çamaşır Yumuşatıcı 5 kg (Koli içi adet 4)
C071 Çamaşır Yumuşatıcı 20
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ÇAMAŞIR YUMUŞATICI  

Tüm sanayi ve ev tipi makinelerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, anti-statik etkili hoş kokulu çamaşır 

Çamaşır makinelerinin durulama bölümlerine son durulama suyuna dozajlanır. Durulama 
suyu soğuk olmalıdır. Önerilen yıkama programında uygulama yapılmalıdır. 

Endüstriyel ve evsel çamaşırlarda güvenle kullanılır. 

8 ml / Litre Su 
10 ml / Litre Su 

●Ciddi göz tahrişine yol açar. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. 
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. 

●Cildi korumak amacıyla ellerin ürünle uzun süreli temasından kaçınınız. 
yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. ●El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız. 

onik aktif madde, Koruyucu (Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone), Renk verici, Esans. 

6 Görünüm: Renkli Sıvı 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
onlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

Barkod 
Çamaşır Yumuşatıcı 5 kg (Koli içi adet 4) 869790377
Çamaşır Yumuşatıcı 20 869790377

statik etkili hoş kokulu çamaşır 

Çamaşır makinelerinin durulama bölümlerine son durulama suyuna dozajlanır. Durulama 

sonra su ile iyice yıkayın. ●GÖZ 
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. ● Kullanma talimatını 

ıyla ellerin ürünle uzun süreli temasından kaçınınız. ●Serin ve kuru 
ıda temizliğinde kullanmayınız. 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
onlarda 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

8697903770707 
8697903770714 


