
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

ODA PARFÜMÜ
 
Kötü kokuların yok olmasına yardımcı olur, hoş ve kalıcı parfümü ile uzun süre ferahlık sağlar.
Kullanma Talimatı: Püskürtme mekanizmasını “sprey“ konumu üste gelecek şekilde çeviriniz. Kumaş 
yüzeylere yaklaşık 30 cm mesafeden püskürtünüz. İşleminiz tamamlanınca püskürtme mekanizmasını ”off” 
konumuna getirip şişeyi dik olarak saklayınız.
 
Kullanım Alanları: Ev, işyeri, hastane, fabrika ve otel gibi
 
Tüketicinin Dikkatine: ●Kullanma talimat
hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. 
ettirmeyiniz. ●Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. 
veya sigara içmeyin. ●Alerjiye sebebiyet verebilir. ●Çocuklar
kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  
●YUTULDUĞUNDA; kendinizi iyi hissetmiyorsanız Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu 
veya doktoru/hekimi arayın  ●GÖZ 
yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
kabını ulusal atık programına uygun olarak bertaraf ediniz
Ürün Bileşimi: Ethanol (CAS No: 64
Teknik Bilgi: pH:7-8 Görünüm: Renkli 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. 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
C060 Oda Parfümü 500 ml (Koli içi adet 18)
C061 Oda Parfümü 5 L (Koli içi adet 4)

 

Kokular: Okyanus, Egzotik, Kar Çiçeği, Çiçek Bahçesi

Ürün Kalite Belgesi: TSE K 20 

www.starkimya.com.tr 

 

 

ODA PARFÜMÜ  

Kötü kokuların yok olmasına yardımcı olur, hoş ve kalıcı parfümü ile uzun süre ferahlık sağlar.
Püskürtme mekanizmasını “sprey“ konumu üste gelecek şekilde çeviriniz. Kumaş 

yüzeylere yaklaşık 30 cm mesafeden püskürtünüz. İşleminiz tamamlanınca püskürtme mekanizmasını ”off” 
konumuna getirip şişeyi dik olarak saklayınız. 

hastane, fabrika ve otel gibi hoş koku gerektiren bütün yerlerde kullanılır.

●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ●Hamilelerin bebeklerin ve solunum sistemi 
hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. ●Doğrudan solumayınız, vücuda temas 

ıda maddelerinden uzakta tutunuz. ●Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz 
●Alerjiye sebebiyet verebilir. ●Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

emeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.  ●Çevreye verilmesinden kaç
ĞUNDA; kendinizi iyi hissetmiyorsanız Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu 

●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE; su ile birkaç dakika dikkatlice d
yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. ●Güneş ışığından koruyun 
kabını ulusal atık programına uygun olarak bertaraf ediniz 

Ethanol (CAS No: 64-17-5), Propan-2-ol(67-63-0), Parfüm karışımı     
8 Görünüm: Renkli 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 

Barkod 
500 ml (Koli içi adet 18) 8697903770

Oda Parfümü 5 L (Koli içi adet 4) 8697903770

Okyanus, Egzotik, Kar Çiçeği, Çiçek Bahçesi                                                            

Kötü kokuların yok olmasına yardımcı olur, hoş ve kalıcı parfümü ile uzun süre ferahlık sağlar. 
Püskürtme mekanizmasını “sprey“ konumu üste gelecek şekilde çeviriniz. Kumaş 

yüzeylere yaklaşık 30 cm mesafeden püskürtünüz. İşleminiz tamamlanınca püskürtme mekanizmasını ”off” 

gerektiren bütün yerlerde kullanılır. 

●Hamilelerin bebeklerin ve solunum sistemi 
solumayınız, vücuda temas 

ırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz 
ın erişemeyeceği yerde saklayın. ●Bu ürünü 

●Çevreye verilmesinden kaçının. 
ĞUNDA; kendinizi iyi hissetmiyorsanız Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu 

İLE TEMASI HALİNDE; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 
ş ışığından koruyun ●İçeriği ve 

şımı      

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 

8697903770868 
8697903770875 

                                                             


