
 
 

 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

KRİSTALİZE CİLA
 
Mermer, mozaik, traverten, karo ve kalsiyum karbonat bazlı
üstün nitelikli kristalize yer cilasıdır.
 
Kullanma Talimatı: Cilalanmasını istediğiniz zemini önceden kir ve cila sökücü ile temizleyip iyice 
duruladıktan ve tamamen kuruladıktan sonra cilalama işlemini ya
tatbik edilen cila, yüzeye son derece sert, dayanıklı ve kalıcı parlaklık sağlar. Bir kaç uygulama sonunda 
sonuç daha da iyi olacaktır. 100 m² 3
uygulanmalıdır ve amaç yüzeyi düzgün hale getirerek parlatmaktadır. Cila uygulaması ortama ışığın geldiği 
yönden karanlık bölgeye doğru olmalıdır.
Kullanım Miktarı: Minimum 2 kat olmak üzere 1 litre/30
 
Kullanım Alanları: Oteller, alışveriş merk
 
Tüketicinin Dikkatine: ●Ciddi göz tahri
eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
●Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 
mamulle uzun süre temasından kaçınınız. 
solumayınız. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin
Ürün Bileşimi: <%5 Wax Emulsiyonu, 
Teknik Bilgi: pH:2(±1) Görünüm: Beyaz Akışkan 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: Yutulması halinde toksiktir. Donması
kullanılması mümkün değildir. Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)
no’lu telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetleri
 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
Z020 Kristalize Cila 5 L (koli içi adet 
Z021 Kristalize Cila 20 
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KRİSTALİZE CİLA 
Mermer, mozaik, traverten, karo ve kalsiyum karbonat bazlı taşların bakımında ve parlatılmasında kullanılan 
üstün nitelikli kristalize yer cilasıdır. 

Cilalanmasını istediğiniz zemini önceden kir ve cila sökücü ile temizleyip iyice 
duruladıktan ve tamamen kuruladıktan sonra cilalama işlemini yapın. Cila makinesi ve çelik ped kullanılarak 
tatbik edilen cila, yüzeye son derece sert, dayanıklı ve kalıcı parlaklık sağlar. Bir kaç uygulama sonunda 
sonuç daha da iyi olacaktır. 100 m² 3-4 kg kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca ağır (50
uygulanmalıdır ve amaç yüzeyi düzgün hale getirerek parlatmaktadır. Cila uygulaması ortama ışığın geldiği 
yönden karanlık bölgeye doğru olmalıdır. 

Minimum 2 kat olmak üzere 1 litre/30-50 m2 

: Oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler, ofis vs. 

●Ciddi göz tahrişine yol açar ●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. ● GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 

rulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
şi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.●Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz 

gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ●Çocuklardan uzak tutunuz. ●Cildi korumak amac
mamulle uzun süre temasından kaçınınız. ●Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. 
solumayınız. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin 

<%5 Wax Emulsiyonu, Magnezyumhekzaflorasilikat, %10-15, inorganik asit.
pH:2(±1) Görünüm: Beyaz Akışkan 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 

Yutulması halinde toksiktir. Donmasına izin vermeyin. Donmuş ürünler çözünse dahi tekrar 
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)

ğlık Hizmetleri’nin 112 no’lu telefonunu arayınız. 

Barkod 
L (koli içi adet 4) 869790377
 L  8697903770

taşların bakımında ve parlatılmasında kullanılan 

Cilalanmasını istediğiniz zemini önceden kir ve cila sökücü ile temizleyip iyice 
pın. Cila makinesi ve çelik ped kullanılarak 

tatbik edilen cila, yüzeye son derece sert, dayanıklı ve kalıcı parlaklık sağlar. Bir kaç uygulama sonunda 
4 kg kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca ağır (50-70 kg) çelik pedler de 

uygulanmalıdır ve amaç yüzeyi düzgün hale getirerek parlatmaktadır. Cila uygulaması ortama ışığın geldiği 

şine yol açar ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●Koruyucu 
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 

rulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
ını mutlaka okuyunuz ●El, yüz, vücut ve 

●Cildi korumak amacıyla ellerin 
ıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. ●Uzun süreli 

inorganik asit. 

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 

na izin vermeyin. Donmuş ürünler çözünse dahi tekrar 
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin  114 

8697903770752 
8697903770769 


