
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÖNLEYİCİ
 
Sanayi tipi bulaşık makinelerinde kireci gidermek ve önlemek amacıyla kullanılan yıkama maddesidir. En sert 
sularda dahi etkilidir. Kireci kolayca çözer ve kötü kokuları giderir.
Kullanma Talimatı: Bulaşık makinalarında öncelikle  deterjan ve parlatıcı hortumları bidonlardan çıkartılır 
(Pompanın makinaya deterjan ve parlatıcı çekmediğinden emin olunur). Makinadaki su tahliye
su doldurulur. Yıkama haznesine %5
derece sıcaklıkta çalıştırılır. Not: Sadece aside dayanıklı yüzeylerde kullanılmalıdır.
Kullanım Alanları: Endüstriyel bulaşık makinaların
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. Tahriş Edici. 
maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
açar. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. 
koruyucu kullanın.●DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. 
ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
●YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ v
veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
açığa çıkarır.●Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz, güne
Ürün Bileşimi: > %30 İnorganik asitler içerir.
Teknik Bilgi: pH:1-2 Görünüm: Renksiz Sıvı
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.
Uyarılar: Yalnız endüstriyel kullanım içindir.
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MAKİNESİ KİREÇ ÖNLEYİCİ  

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde kireci gidermek ve önlemek amacıyla kullanılan yıkama maddesidir. En sert 
etkilidir. Kireci kolayca çözer ve kötü kokuları giderir. 

Bulaşık makinalarında öncelikle  deterjan ve parlatıcı hortumları bidonlardan çıkartılır 
(Pompanın makinaya deterjan ve parlatıcı çekmediğinden emin olunur). Makinadaki su tahliye
su doldurulur. Yıkama haznesine %5-20 oranında (2-3 lt) kireç önleyici eklenir ve makina boş olarak 60 
derece sıcaklıkta çalıştırılır. Not: Sadece aside dayanıklı yüzeylerde kullanılmalıdır. 

Endüstriyel bulaşık makinalarında kullanılır. 
: Dikkat. Tahriş Edici. ●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 

maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol 
a su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

İ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. ●SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. ●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

ĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı 
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. ●Klorlü ürünlerle zararl

●Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz, güneş ışığına maruz bırakmayınız. 
İnorganik asitler içerir. 

2 Görünüm: Renksiz 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.
Yalnız endüstriyel kullanım içindir. 

Barkod
Bulaşık Makinesi Kireç Önleyici 5 L (Koli içi 4 adet) 869790377

Sanayi tipi bulaşık makinelerinde kireci gidermek ve önlemek amacıyla kullanılan yıkama maddesidir. En sert 

Bulaşık makinalarında öncelikle  deterjan ve parlatıcı hortumları bidonlardan çıkartılır 
(Pompanın makinaya deterjan ve parlatıcı çekmediğinden emin olunur). Makinadaki su tahliye edilir. Temiz 

3 lt) kireç önleyici eklenir ve makina boş olarak 60 
 

ını mutlaka okuyunuz. ●El, yüz, vücut ve gıda 
ıklarına ve göz hasarına yol 

ıyafet/göz koruyucu/yüz 
İ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 

ĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın 
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 

dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı 

●Klorlü ürünlerle zararlı gazlar 
ınız.  

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. 

Barkod 
8697903770097 


