
 
 

 
 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ
 
Çaydanlık, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan kirecin giderilmesinde etkili kireç çözücüdür.
Kullanma Talimatı: Temizlenecek yüzeye
Gerekli görüldüğü durumlarda işlem tekrarlanır. 
Kullanım Alanları: Tuvaletler, banyolar, çaydanlıklar, buharlı ütüler, kireçli şişe ve bardaklar, badana lekeleri 
ve küvetteki lekelerin giderilmesinde kullanılır.
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. Tahriş edici madde. 
uzak tutunuz. ●Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. 
●Kullanım sırasında çıkacak dumanı s
açar.●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
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, ko
●YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
veya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Ürün Bileşimi: %5-15 Nitrik asit:(
Teknik Bilgi: pH:1-2 Görünüm: Açık Mavi Berrak 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, 
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 
G050 Kireç Ve Pas Sökücü 1 L (Koli içi adet 18)
G051 Kireç Ve Pas Sökücü 5 L (Koli içi adet 4)
G052 Kireç Ve Pas Sökücü 20 L
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KİREÇ VE PAS SÖKÜCÜ  
Çaydanlık, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan kirecin giderilmesinde etkili kireç çözücüdür.

Temizlenecek yüzeye dökülür. 2-3 dakika bekletildikten sonra bol su ile durulanır. 
Gerekli görüldüğü durumlarda işlem tekrarlanır.  

Tuvaletler, banyolar, çaydanlıklar, buharlı ütüler, kireçli şişe ve bardaklar, badana lekeleri 
lmesinde kullanılır. 

Dikkat. Tahriş edici madde. ●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. 
şka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. ●Gıda maddelerinden uzak tutunuz. 

ım sırasında çıkacak dumanı solumayınız.●Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol 
●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

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

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

15 Nitrik asit:(CAS NO:7697-37-2 ) 
2 Görünüm: Açık Mavi Berrak 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
Kireç Ve Pas Sökücü 1 L (Koli içi adet 18) 8697903770363
Kireç Ve Pas Sökücü 5 L (Koli içi adet 4) 8697903770370
Kireç Ve Pas Sökücü 20 L 8697903770387

Çaydanlık, tuvalet, lavabo, fayans ve küvetlerde oluşan kirecin giderilmesinde etkili kireç çözücüdür. 
3 dakika bekletildikten sonra bol su ile durulanır. 

Tuvaletler, banyolar, çaydanlıklar, buharlı ütüler, kireçli şişe ve bardaklar, badana lekeleri 

ını mutlaka okuyunuz. ●Çocuklardan 
ıda maddelerinden uzak tutunuz. 
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 

ntak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
ıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı 

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 

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

’ nin  114 no’lu telefonunu veya Acil Sağlık 

Barkod 
8697903770363 
8697903770370 
8697903770387 


