
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

TUZ RUHU  
 
Banyo, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan sarı pas lekelerinin ve kirecin giderilmesinde etkili asit 
içerikli üründür. 
Kullanma Talimatı: Ağır kirli yüzeylerde direkt olarak kullanınız.  Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Asitli 
boşaltmada basınçlı hava kullanılmamalı, özel boşaltma cihazlarından yararlanılmalıdır. Boş kabı geri 
göndermeden önce iyice boşalıp boşalmadığı kontrol edilmelidir.
Kullanım Alanları: Lavobo, fayans, küvet, banyo, cam, wc ve sert zemin temizliğinde kullanılır.
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. 
●Solunum yolu tahrişine yol açabilir
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayı
temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin. ●Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. 
dumanı solumayınız. ●Kullandıkdan sonra elleri bol su ile yıkayınız. 
tahriş edicidir ●Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun 
iyi havalandırılan yerlerde kullanın  
Ürün Bileşimi: %5-15 Hidroklorik Asit (CAS NO: 7647
Teknik Bilgi: pH: 1-2 Görünüm: Berrak Renksiz 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.  
Uyarılar: Mutlaka eldiven kullanınız. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. 
durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
Hizmetleri’nin 112 no’lu telefonunu aray
 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
G070 Tuz Ruhu 1 kg (Koli içi adet 18)
G071 Tuz Ruhu 5 kg (Koli içi adet 4)
G072 Tuz Ruhu 20 kg 
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Banyo, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan sarı pas lekelerinin ve kirecin giderilmesinde etkili asit 

Ağır kirli yüzeylerde direkt olarak kullanınız.  Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Asitli 
boşaltmada basınçlı hava kullanılmamalı, özel boşaltma cihazlarından yararlanılmalıdır. Boş kabı geri 
göndermeden önce iyice boşalıp boşalmadığı kontrol edilmelidir. Kullandıktan sonra bol su ile durulayınız. 
Kullanım Alanları: Lavobo, fayans, küvet, banyo, cam, wc ve sert zemin temizliğinde kullanılır.

: Dikkat. Tahriş edici madde. ●Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
tahrişine yol açabilir ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu 

kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. ●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. 
HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 

ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
yönetmeliklere göre bertaraf edin. ●Hidroklorik asit gözleri, solunum sistemini ve cildi tahri

ını mutlaka okuyunuz. ●Kullanırken eldiven giyiniz. ●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Ba
bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. ●Gıda maddelerinden uzak tutunuz. ●Kullan

ıkdan sonra elleri bol su ile yıkayınız. ●Gözleri, solunum sistemini ve cildi 
ın ulaşabileceği yerlerden uzak tutun ●Göz ve cilt ile temas

iyi havalandırılan yerlerde kullanın   
15 Hidroklorik Asit (CAS NO: 7647-01-0) 
2 Görünüm: Berrak Renksiz 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 

Mutlaka eldiven kullanınız. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. 
durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin  114 no’lu telefonunu veya Acil Sa

’nin 112 no’lu telefonunu arayınız. 

Barkod
Tuz Ruhu 1 kg (Koli içi adet 18) 869790377
Tuz Ruhu 5 kg (Koli içi adet 4) 869790377

8697903771292

Banyo, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan sarı pas lekelerinin ve kirecin giderilmesinde etkili asit 

Ağır kirli yüzeylerde direkt olarak kullanınız.  Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Asitli 
boşaltmada basınçlı hava kullanılmamalı, özel boşaltma cihazlarından yararlanılmalıdır. Boş kabı geri 

Kullandıktan sonra bol su ile durulayınız.  
Kullanım Alanları: Lavobo, fayans, küvet, banyo, cam, wc ve sert zemin temizliğinde kullanılır. 

ıklarına ve göz hasarına yol açar. 
●Koruyucu eldiven/koruyucu 

İ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm 
ĞUNDA: 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. 

ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal 
●Hidroklorik asit gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 

●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Başka 
●Kullanım sırasında çıkacak 

●Gözleri, solunum sistemini ve cildi 
●Göz ve cilt ile temasından sakının ●Sadece 

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 

Mutlaka eldiven kullanınız. Mermer, alüminyum, emaye gibi aside dayanıksız yüzeylerde ve emaye 
banyo tuvaletlerinde kullanmayınız. Çamaşır suyu ve diğer kimyasallarla karıştırmayın. Zehirlenme 

u telefonunu veya Acil Sağlık 

Barkod 
8697903770523 
8697903770530 
8697903771292 


