
 
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ
 
Ahşap hariç tüm sert yüzeylerde yapışmış, özellikle beton ve asfalt gibi.,
sökülmesinde; eski cilanın kolayca çıkarılarak, yüzeyin yeni cilaya hazırlanmasında kullanılan güçlü bir 
temizlik ürünüdür. Otomat makinelerinde güvenle kullanılabilir. 
Kullanma Talimatı: Günlük manuel veya otomat temizliğind
yüzeye uygulanır. Sıcak su kullanılması tavsiye edilir. Cila sökümü için tavsiye edilen oranlarda, altına uygun 
ped takılmış cila makinesi ile zemin üzerine uygulanır. Kirli su vakum makinesi ile çekilir. Zemi
temiz su ile durulandıktan sonra, kurutularak yeni cilaya hazırlanır.
Kullanım Miktarı: 

 
Günlük Pas Pas ve Otomat Temizliği
Ağır Temizlik 
Cila Sökme 

 
Kullanım Alanları: Oteller, alışveriş merkezleri,
ahşap hariç tüm yüzeylerde cila sökümü, alet ve ekipman temizliği
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/
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, ko
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin 
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. 
veya doktoru/hekimi arayın. ● Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı ve
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 alkali madde
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:  Ahşap yüzeylerde kullanmayınız. Yal
kullanınız ve bol su ile durulayınız.

Ürün Kodu Ürün Adı 
Z030 Kir ve Cila Sökücü 5 L (Koli içi adet 4)
Z031 Kir ve Cila Sökücü 
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SÖKÜCÜ  
Ahşap hariç tüm sert yüzeylerde yapışmış, özellikle beton ve asfalt gibi., ağır yağ, benzin ve kirlerin 
sökülmesinde; eski cilanın kolayca çıkarılarak, yüzeyin yeni cilaya hazırlanmasında kullanılan güçlü bir 
temizlik ürünüdür. Otomat makinelerinde güvenle kullanılabilir.  

Günlük manuel veya otomat temizliğinde, önerilen oranlarda, mob ile veya makine ile 
yüzeye uygulanır. Sıcak su kullanılması tavsiye edilir. Cila sökümü için tavsiye edilen oranlarda, altına uygun 
ped takılmış cila makinesi ile zemin üzerine uygulanır. Kirli su vakum makinesi ile çekilir. Zemi
temiz su ile durulandıktan sonra, kurutularak yeni cilaya hazırlanır. 

Ml/ Litre Suya 
Günlük Pas Pas ve Otomat Temizliği 20 ml/ Litre 

50-100 ml/ Litre 
100-300 ml/Litre 

alışveriş merkezleri, iş merkezleri, okullar, hastaneler, ofis vs.
ahşap hariç tüm yüzeylerde cila sökümü, alet ve ekipman temizliği 

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, ko
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin ●YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 
114 NOLU 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. 

ktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz  ●El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde 
●Çocuklardan uzak tutunuz.   

alkali madde, %5 Noniyonik aktif madde 
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 

Ahşap yüzeylerde kullanmayınız. Yalnız endüstriyel kullanım içindir. Mutlaka su ile karıştırarak 
durulayınız. 

Barkod
Kir ve Cila Sökücü 5 L (Koli içi adet 4) 869790377
Kir ve Cila Sökücü 20 L 8697903770

ağır yağ, benzin ve kirlerin 
sökülmesinde; eski cilanın kolayca çıkarılarak, yüzeyin yeni cilaya hazırlanmasında kullanılan güçlü bir 

e, önerilen oranlarda, mob ile veya makine ile 
yüzeye uygulanır. Sıcak su kullanılması tavsiye edilir. Cila sökümü için tavsiye edilen oranlarda, altına uygun 
ped takılmış cila makinesi ile zemin üzerine uygulanır. Kirli su vakum makinesi ile çekilir. Zemin 2-3 kez 

hastaneler, ofis vs. zeminlerin temizliği; 

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

çıkartın. Cildinizi su/duş ile yıkayın. ●SOLUNDUĞUNDA: 
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 
ĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 

●Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ 
ya etiketi saklayın. ●İçeriği/kabı ulusal 

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

ıda maddeleri temizliğinde 

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 

nız endüstriyel kullanım içindir. Mutlaka su ile karıştırarak 

Barkod 
8697903770776 
8697903770783 


