
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

MEYVE VE SEBZE 
 
Sebze ve meyvelerin hijyenik yıkanması
dezenfeksiyonunun yanısıra kesme, doğrama ve servis ekipmanlarının dezenfeksiyonu için de kullanılır. 
İçerdiği stabil klor sayesinde etkin hijyenik durulama yapar. Her tip sebze ve meyvede hijyen sağlar, 
sebzeleri ve meyveleri soldurmaz, tadını ve kokusunu bozmaz. Düşük sıcaklıkta 
 
Kullanma Talimatı: Temiz su ile meyve ve sebzelerin kaba kiri alındıktan sonra 
5 dakika sebze ve meyveler bu karışımda bekletilir.
Kullanım Alanları: Her türlü meyve sebze
Tüketicinin Dikkatine: ● Kullan
kullanmayınız. ● Cilt ile uzun süreli temas
durulayınız. ● Çocuklardan uzak tutunuz. 
sakının ●Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
Ürün Bileşimi: <%5 Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681
Teknik Bilgi: pH:10-11, Görünüm: Berrak 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:  Yalnız profesyonel kullanı
 
 

Ürün Kodu Ambalaj 
M080 Meyve Sebze Durulama Maddesi 
M081 Meyve Sebze Durulama
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SEBZE DURULAMA MADDESİ
hijyenik yıkanması için kullanılan temizleme maddesi. Meyve ve sebze 

kesme, doğrama ve servis ekipmanlarının dezenfeksiyonu için de kullanılır. 
İçerdiği stabil klor sayesinde etkin hijyenik durulama yapar. Her tip sebze ve meyvede hijyen sağlar, 
sebzeleri ve meyveleri soldurmaz, tadını ve kokusunu bozmaz. Düşük sıcaklıkta etkindir.

Temiz su ile meyve ve sebzelerin kaba kiri alındıktan sonra 10 lt suya 
dakika sebze ve meyveler bu karışımda bekletilir. Temiz su ile durulanır. 

türlü meyve sebze ve ekipman temizliğinde kullanılır. 
● Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. ● El, yüz ve vücut temizli

● Cilt ile uzun süreli temasından kaçınınız. ● Sebze ve meyveleri yıkadıktan sonra bol su ile 
uzak tutunuz. ● Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

ında derhal bol su ile iyice yıkayın. 
Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9), stabilizatör 
11, Görünüm: Berrak 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 

Yalnız profesyonel kullanım içindir. 

Barkod
Meyve Sebze Durulama Maddesi 5 L (Koli içi 4 adet) 869790377
Meyve Sebze Durulama Maddesi 20 L 869790377

URULAMA MADDESİ 
için kullanılan temizleme maddesi. Meyve ve sebze 

kesme, doğrama ve servis ekipmanlarının dezenfeksiyonu için de kullanılır. 
İçerdiği stabil klor sayesinde etkin hijyenik durulama yapar. Her tip sebze ve meyvede hijyen sağlar, 

etkindir. 

10 lt suya 40-50 gr eklenir ve 

● El, yüz ve vücut temizliğinde 
ıkadıktan sonra bol su ile 

ş ışığına maruz bırakmayınız. ●Göz ile temasından 

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 
8697903771247 
8697903771254 


