
 
 

 
 

 
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

BULAŞIK MAKİNESİ
 
Bulaşık makinalarında durulama ve sıyrılma etkisi sayesinde bulaşıklar üzerindeki kireç birikimini önleyerek 
bulaşıklarda parlaklık sağlayan temizlik maddesidir. Sert sularda dahi etkilidir, bulanıklık yaratmaz.
Kullanım Alanları: Tüm endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanıl
Kullanma Talimatı: Sanayi tipi bulaşık makinelerinde otomatik dozajlama sistemleri ile ya da tezgah altı 
makinelerin parlatıcı bölümlerinde kullanılır. Dozaj ünitesi su sertliğine göre belirlenen kullanım miktarının 
sürekliliğini sağlar. Kirli yüzeylere nüfuz ederek yağ kalıntılarını çözer ve tekrar yüzeye yapışmasını önler. 
Kokuları yok eder. Makinenin parlatıcı gözü, makine üreticisi firma tarafından belirlenen miktarda 
doldurulur. Bu ürün sadece makinenin parlatıcı gözüne doldurulmalı, başka bir 
Oluşan olumsuzluklarda makinenin parlatıcı ayarı değiştirilmelidir.
 

Su Sertliği Dozaj (gram/Litre)
Yumuşak Su (<10 dH) 0,5
Orta Sert Su (10-15 dH) 1-1,5 g/L
Sert Su (>15 dH) 1,5

 
Tüketicinin Dikkatine: ●Kullanma talimat
ürün veya madde ile karıştırmayınız 
sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz 
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
açar.● Elleçlemeden sonra su ile iyice y
durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Tıbbi yardım/bakım alın. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Ürün Bileşimi: <%5-15 İzopropil Alkol, <%5
Teknik Bilgi: pH: 2 (±0,5) Görünüm:
Depolama: 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.
UYARILAR: Tezgah altı vb. makineler dışında el ile dozajlamadan
ile kullanılmamalıdır. Sadece profesyonel kullanım içindir.
 

Ürün Kodu Ambalaj 
M030 Bulaşık Makinesi Parlatıcı 5 L (Koli içi 4 adet)
M031 Bulaşık Makinesi Parlatıcı 20 L
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MAKİNESİ PARLATICI  
durulama ve sıyrılma etkisi sayesinde bulaşıklar üzerindeki kireç birikimini önleyerek 

bulaşıklarda parlaklık sağlayan temizlik maddesidir. Sert sularda dahi etkilidir, bulanıklık yaratmaz.
Tüm endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılabilir. 

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde otomatik dozajlama sistemleri ile ya da tezgah altı 
makinelerin parlatıcı bölümlerinde kullanılır. Dozaj ünitesi su sertliğine göre belirlenen kullanım miktarının 

ylere nüfuz ederek yağ kalıntılarını çözer ve tekrar yüzeye yapışmasını önler. 
Kokuları yok eder. Makinenin parlatıcı gözü, makine üreticisi firma tarafından belirlenen miktarda 
doldurulur. Bu ürün sadece makinenin parlatıcı gözüne doldurulmalı, başka bir 
Oluşan olumsuzluklarda makinenin parlatıcı ayarı değiştirilmelidir. 

Dozaj (gram/Litre) 
0,5-1 g/L 

1,5 g/L 
1,5-2 g/L 

●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ●Kullanırken eldiven giyiniz. 
ürün veya madde ile karıştırmayınız ● Gıda maddelerinden uzak tutunuz ●Ambalaj tamamen bo
sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz ●Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. 
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ciddi göz tahri

● Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice 
kılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

15 İzopropil Alkol, <%5-15 Sitrik Asit, Renk Verici. 
Görünüm: Berrak Mavi 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.

Tezgah altı vb. makineler dışında el ile dozajlamadan kaçınılmalıdır. Elde bulaşık yıkama amacı 
Sadece profesyonel kullanım içindir. 

Barkod
Bulaşık Makinesi Parlatıcı 5 L (Koli içi 4 adet) 8697903771131
Bulaşık Makinesi Parlatıcı 20 L 8697903771148

durulama ve sıyrılma etkisi sayesinde bulaşıklar üzerindeki kireç birikimini önleyerek 
bulaşıklarda parlaklık sağlayan temizlik maddesidir. Sert sularda dahi etkilidir, bulanıklık yaratmaz. 

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde otomatik dozajlama sistemleri ile ya da tezgah altı 
makinelerin parlatıcı bölümlerinde kullanılır. Dozaj ünitesi su sertliğine göre belirlenen kullanım miktarının 

ylere nüfuz ederek yağ kalıntılarını çözer ve tekrar yüzeye yapışmasını önler. 
Kokuları yok eder. Makinenin parlatıcı gözü, makine üreticisi firma tarafından belirlenen miktarda 
doldurulur. Bu ürün sadece makinenin parlatıcı gözüne doldurulmalı, başka bir şekilde kullanılmamalıdır. 

ırken eldiven giyiniz. ●Başka bir 
●Ambalaj tamamen boşaltıldıktan 

bol su ile durulayınız. ●El, yüz, 
●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ciddi göz tahrişine yol 
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice 

kılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.●Göz tahrişi kalıcı ise: 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal 

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 yıkama amacı 

Barkod 
8697903771131 
8697903771148 


