
 
 

 
 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

GENEL TEMİZLİK MADDESİ
 
Dispanserler, okullar, hastaneler, oteller gibi profesyonel hijyen
cam, ayna, döşeme gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
 
Kullanma Talimatı: Yüzeylere ve camlara direkt veya sulandırarak uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan 
temiz bir bezle silinerek kurutulur. Yarım kova su
Temizledikten sonra durulama yapmayın
paspas uygulamalarında sulandırarak kullanılır. Mutlaka su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
Kullanım Miktarı: 

 15 Litre Kova
Günlük Temizlik 100-150 ml
Ana Temizlik  100 ml 
Cam Temizliği 50 ml 

 
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. Ciddi göz tahrişine yol açar. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
Elleşlemeden sonra su ile iyice yıkayın. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, 
kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi k
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Cildi korumak amacıyla ellerin ürünle uzun süre 
temasından kaçınınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun.  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 
Boyalı yüzeyler, muşamba, mermer, vinil ve alüminyum zeminlerde kullandıktan sonra durulayınız.
Ürün Bileşimi: <%5 Amfoterik Aktif Madde, <%5 Izopropil Alkol(CAS No:67
(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Parfüm, Renk verici.
Çevre bilgisi: Ürünün aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir. 
Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
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 
G010 Genel Temizlik Maddesi 1 L (Koli içi adet 18)
G011 Genel Temizlik Maddesi 5 kg (Koli içi adet 4)
G012 Genel Temizlik Maddesi 20 kg

 
Çeşit: Lavanta, Leylak, Fresh, Çam
Ürün Kalite Belgesi: TS 12039 
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GENEL TEMİZLİK MADDESİ  
Dispanserler, okullar, hastaneler, oteller gibi profesyonel hijyen istenen işletmelerde her türlü sert yüzey, 
cam, ayna, döşeme gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 

Yüzeylere ve camlara direkt veya sulandırarak uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan 
temiz bir bezle silinerek kurutulur. Yarım kova suya 100gr (yaklaşık 2 çay bardağı) ekleyin ve karıştırın. 

dikten sonra durulama yapmayın. Zor ve kalıcı kirler için işlemi sulandırmadan tekrar edin.
paspas uygulamalarında sulandırarak kullanılır. Mutlaka su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.

15 Litre Kova 
150 ml 

Dikkat. Ciddi göz tahrişine yol açar. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
sonra su ile iyice yıkayın. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 

kullanın. 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. El, yüz, 
vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Cildi korumak amacıyla ellerin ürünle uzun süre 
temasından kaçınınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun.  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 

yüzeyler, muşamba, mermer, vinil ve alüminyum zeminlerde kullandıktan sonra durulayınız.
<%5 Amfoterik Aktif Madde, <%5 Izopropil Alkol(CAS No:67

(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), Parfüm, Renk verici. 
Ürünün aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir. 

Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
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 
k Maddesi 1 L (Koli içi adet 18) 869790377

Genel Temizlik Maddesi 5 kg (Koli içi adet 4) 869790377
Genel Temizlik Maddesi 20 kg 8697903770226

Lavanta, Leylak, Fresh, Çam 

istenen işletmelerde her türlü sert yüzey, 

Yüzeylere ve camlara direkt veya sulandırarak uygulanır. Toz ve kalıntı bırakmayan 
ya 100gr (yaklaşık 2 çay bardağı) ekleyin ve karıştırın. 

. Zor ve kalıcı kirler için işlemi sulandırmadan tekrar edin. Yer 
paspas uygulamalarında sulandırarak kullanılır. Mutlaka su ile karıştırılarak kullanılmalıdır. 

Dikkat. Ciddi göz tahrişine yol açar. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
sonra su ile iyice yıkayın. Koruyucu eldiven, koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 

kullanın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, 
alıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. El, yüz, 

vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Cildi korumak amacıyla ellerin ürünle uzun süre 
temasından kaçınınız. Gıda maddelerinden uzakta bulundurun.  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 

yüzeyler, muşamba, mermer, vinil ve alüminyum zeminlerde kullandıktan sonra durulayınız. 
<%5 Amfoterik Aktif Madde, <%5 Izopropil Alkol(CAS No:67-63-0), Koruyucu 

Ürünün aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir. 

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 

8697903771278 
8697903770219 
8697903770226 


