
 
 

 
 
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
BULAŞIK DETERJANI
 
Her türlü elle bulaşık temizliği için geliştirilmiş bulaşık yıkama ürünüdür. 
tabakasına karşı etkilidir. Kolay durulanır, bol köpürür ve içeriğindeki gliserin sayesinde cildi korur. Limonen 
etkisi ile ferahlık sağlar. 
 
Kullanma Talimatı:  Kirlilik derecesine göre su kabına belirtilen miktarda konur ve köpürtülür
bulaşıkların önceden kaba kirinin alınması önerilir. Temizlenen ve durulanan bulaşıkların kuru bez ile 
kurulanması bakteri üremesine neden olacağından hijyen açısından sakıncalıdır.
Kullanım Miktarı: Kirlilik derecesine göre 5
 
Kullanım Alanları: Ev, işyeri, hastane, fabrika ve otel gibi bulaşık temizliği gerektiren bütün yerlerde 
kullanılır. 
 
Tüketicinin Dikkatine: Dikkat. ●Ciddi göz tahri
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç daki
çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım/bakım alın. 
mutlaka okuyunuz. ●Bulaşıklarınızı yıkadı
ürünle uzun süreli temasından kaçınınız. 
bırakmayınız. ●El, yüz, vücut ve g
 
Ürün Bileşimi: %5-15 Anyonik aktif madde, <%5 Amfoterik Aktif Madde, Koruyucu (Methylisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone), D-limonen,
 
Teknik Bilgi: pH: 7-8 Görünüm: Yeşil/Sarı Kıvamlı 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. 
 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
M010 Bulaşık Deterjanı 1 L (koli içi adet 18)
M011 Bulaşık Deterjanı 5 L (koli içi adet 4)
M012 Bulaşık Deterjanı 20 L
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BULAŞIK DETERJANI  

Her türlü elle bulaşık temizliği için geliştirilmiş bulaşık yıkama ürünüdür. Aktif formü
tabakasına karşı etkilidir. Kolay durulanır, bol köpürür ve içeriğindeki gliserin sayesinde cildi korur. Limonen 

Kirlilik derecesine göre su kabına belirtilen miktarda konur ve köpürtülür
bulaşıkların önceden kaba kirinin alınması önerilir. Temizlenen ve durulanan bulaşıkların kuru bez ile 
kurulanması bakteri üremesine neden olacağından hijyen açısından sakıncalıdır. 
Kullanım Miktarı: Kirlilik derecesine göre 5-10 g/L 

Ev, işyeri, hastane, fabrika ve otel gibi bulaşık temizliği gerektiren bütün yerlerde 

●Ciddi göz tahrişine yol açar. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice y
İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri 
çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım/bakım alın. 

şıklarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. ●Cildi ko
ürünle uzun süreli temasından kaçınınız. ●Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güne

●El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız. ● Çocuklardan uzak tutunuz.

aktif madde, <%5 Amfoterik Aktif Madde, Koruyucu (Methylisothiazolinone, 
limonen, Renk verici. 

8 Görünüm: Yeşil/Sarı Kıvamlı 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 

Barkod 
Deterjanı 1 L (koli içi adet 18) 8697903770011

Bulaşık Deterjanı 5 L (koli içi adet 4) 8697903770028
Bulaşık Deterjanı 20 L 8697903770035

Aktif formülü yoğun yağ ve kir 
tabakasına karşı etkilidir. Kolay durulanır, bol köpürür ve içeriğindeki gliserin sayesinde cildi korur. Limonen 

Kirlilik derecesine göre su kabına belirtilen miktarda konur ve köpürtülür. Yıkanacak 
bulaşıkların önceden kaba kirinin alınması önerilir. Temizlenen ve durulanan bulaşıkların kuru bez ile 

Ev, işyeri, hastane, fabrika ve otel gibi bulaşık temizliği gerektiren bütün yerlerde 

şine yol açar. ●Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın. ●GÖZ 
ka dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri 

çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise Tıbbi yardım/bakım alın. ● Kullanma talimatını 
●Cildi korumak amacıyla ellerin 

●Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz 
● Çocuklardan uzak tutunuz. 

aktif madde, <%5 Amfoterik Aktif Madde, Koruyucu (Methylisothiazolinone, 

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 

8697903770011 
8697903770028 
8697903770035 


