
 
 

 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

ÖN DALDIRMA MADDESİ
 
Tabak ve bardaklarda oluşan protein ve nişasta lekelerini sökücü yardımcı sıvı yıkama maddesi. Normal 
yıkama ile temizlenemeyen inatçı kirler için geliştirilmiş ön yıkama ürünüdür. Ön daldırma yöntemi yıkama 
işlemini kolaylaştırır. Klor etkisi sayesinde hi
 
Kullanma Talimatı: Ağır kirli bulaşıkları 5 kat oranda sulandırılan solüsyona daldırıp 15
bekletilerek durulanır ve yıkama işlemine alınır.  
Kullanım Miktarı: 20-50 g/L 
Kullanım Alanları: Otel, hastane, restoran, fabrika gibi iş
yağ ve kirlerin çözülmesinde ve ekipmanların temizlenmesinde kullanılır.
Tüketicinin Dikkatine: DİKKAT.
tutunuz. •El, yüz, vücut ve gıda m
saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden 
sonra su ile iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/ko
koruyucu/yüz koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı 
ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa 
çıkarabilir (klorür). DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve 
kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİND
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi 
kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
Ürün Bileşimi: %5-15 Sodyum H
52-9) 
 
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 endüstriyel kullanım içindir.
 

Ürün Kodu Ambalaj 
M070 Ön Daldırma Maddesi
M071 Ön Daldırma Maddesi
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ÖN DALDIRMA MADDESİ 
Tabak ve bardaklarda oluşan protein ve nişasta lekelerini sökücü yardımcı sıvı yıkama maddesi. Normal 
yıkama ile temizlenemeyen inatçı kirler için geliştirilmiş ön yıkama ürünüdür. Ön daldırma yöntemi yıkama 
işlemini kolaylaştırır. Klor etkisi sayesinde hijyen de sağlar. 

Ağır kirli bulaşıkları 5 kat oranda sulandırılan solüsyona daldırıp 15
bekletilerek durulanır ve yıkama işlemine alınır.   

Otel, hastane, restoran, fabrika gibi işletmelerin mutfaklarında deterjanların etkisiz ka
ekipmanların temizlenmesinde kullanılır. 

DİKKAT.•Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak 
tutunuz. •El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız.  •Çocukların erişemeyeceği yerde 
saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden 
sonra su ile iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/ko
koruyucu/yüz koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı 
ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa 

(veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve 
kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. GÖZ İLE TEMASI HALİND
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi 
kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 

Sodyum Hidroksit (Cas No: 1310-73-2),  %5-15 Sodyum Hipoklorit (

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 

ndüstriyel kullanım içindir. 

Barkod
Ön Daldırma Maddesi 5 L (Koli içi 4 adet) 869790377
Ön Daldırma Maddesi 20 L 869790377

Tabak ve bardaklarda oluşan protein ve nişasta lekelerini sökücü yardımcı sıvı yıkama maddesi. Normal 
yıkama ile temizlenemeyen inatçı kirler için geliştirilmiş ön yıkama ürünüdür. Ön daldırma yöntemi yıkama 

Ağır kirli bulaşıkları 5 kat oranda sulandırılan solüsyona daldırıp 15-20 dakika 

letmelerin mutfaklarında deterjanların etkisiz kaldığı 

•Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. •Gıda maddelerinden uzak 
addeleri temizliğinde kullanmayınız.  •Çocukların erişemeyeceği yerde 

saklayın. •Sadece orjinal kabında saklayın. •Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. •Elleçlemeden 
sonra su ile iyice yıkayın. •Sucul ortamda çok toksiktir. •Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz 
koruyucu/yüz koruyucu kullanın. •Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. •İçeriği/kabı 
ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. •Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar açığa 

(veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın 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. Göz tahrişi 

Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-

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 
8697903771223 
8697903771230 


