
 
 

 
 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

AĞIR KAN VE YAĞ SÖKÜCÜ
 
Özellikle ağır kan, kir, gres yağı vb. kalıntıların bulunduğu beyaz çamaşırların temizliğinde katkı olarak 
kullanılan alkali özellikli yardımcı yıkama ürünüdür. Yıkama suyundaki mineralleri ve kireci bağlar.
yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır. Nazik çamaşırlarda 
kullanılmamalıdır. 
Kullanma Talimatı: Ön yıkama veya ana yıkama bölümle
programlarına göre uygulama yapılmalıdır. Çamaşırlar kan sökmek amacı ile en az 2 kez sadece soğuk su ile 
durulandıktan sonra ön yıkama programına eklenir. 
Kullanım Miktarı: 

Su Sertliği Ön Yıkama
Yumuşak Su (0-7 dH) 1 g/Litre Su
Orta Sert Su (8-11 dH) 2 g/Litre Su
Sert Su (12-16 dH) 3 g/Litre Su
Çok Sert Su (>17 dH ) 4 g/Litre Su

 
Kullanım Alanları: Her türlü ağartma işlemlerinde güvenle kullanılır. 
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. Tahriş edici madde. 
●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
kullanın. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. 
Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kol
●GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin 
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
veya doktoru/hekimi arayın. ● Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız 
boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz  
kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz.  
Ürün Bileşimi: % 5-15 Sodyum Hidroksit (CAS No: 1310
Teknik Bilgi: pH:12-13 Görünüm: Beyaz Toz
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: Serin ve nemden uzak kuru yerde muha
sanayi kullanımı içindir.  

Ürün Kodu Ambalaj 
C040 Ağır Kan Ve Yağ Sökücü 15 kg
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AĞIR KAN VE YAĞ SÖKÜCÜ  

Özellikle ağır kan, kir, gres yağı vb. kalıntıların bulunduğu beyaz çamaşırların temizliğinde katkı olarak 
yardımcı yıkama ürünüdür. Yıkama suyundaki mineralleri ve kireci bağlar.

yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır. Nazik çamaşırlarda 

Ön yıkama veya ana yıkama bölümlerine dozajlanır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama 
programlarına göre uygulama yapılmalıdır. Çamaşırlar kan sökmek amacı ile en az 2 kez sadece soğuk su ile 
durulandıktan sonra ön yıkama programına eklenir.  

Ön Yıkama Ana Yıkama 
1 g/Litre Su 1 g/Litre Su 
2 g/Litre Su 1-2 g/Litre Su 
3 g/Litre Su 2 g/Litre Su 
4 g/Litre Su 2-3 g/Litre Su 

Her türlü ağartma işlemlerinde güvenle kullanılır.  
Dikkat. Tahriş edici madde. ●Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. ●DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE 

İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. 
Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin ●YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. ●Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEH
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

yönetmeliklere göre bertaraf edin. ●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.  ●Kullan
Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız ●Gıda maddelerinden uzak tutunuz. 
boşaltıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz  ●El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde 

●Çocuklardan uzak tutunuz.   
15 Sodyum Hidroksit (CAS No: 1310-73-2), %15-30 Fosfat, Enzim
13 Görünüm: Beyaz Toz 

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 

Serin ve nemden uzak kuru yerde muhafaza ediniz. Asidik ürünler ile birlikte kullanmayınız. Yalnız 

Barkod
Ağır Kan Ve Yağ Sökücü 15 kg 869790377

Özellikle ağır kan, kir, gres yağı vb. kalıntıların bulunduğu beyaz çamaşırların temizliğinde katkı olarak 
yardımcı yıkama ürünüdür. Yıkama suyundaki mineralleri ve kireci bağlar. Ana 

yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Tekstil üzerinde direkt uygulanmamalıdır. Nazik çamaşırlarda 

rine dozajlanır. İşletmeniz için hazırlanan yıkama 
programlarına göre uygulama yapılmalıdır. Çamaşırlar kan sökmek amacı ile en az 2 kez sadece soğuk su ile 

ıklarına ve göz hasarına yol açar. 
ıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
İ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE 

İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. ●SOLUNDUĞUNDA: 
ay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
ĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

●Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal 

●Kullanırken eldiven giyiniz. ● 
ıda maddelerinden uzak tutunuz. ●Ambalaj tamamen 

ıda maddeleri temizliğinde 

30 Fosfat, Enzim 

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 

faza ediniz. Asidik ürünler ile birlikte kullanmayınız. Yalnız 

Barkod 
8697903770660 


