
 
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

POLİMER CİLA  
 
Su, kir ve çiziklere dayanıklı polimer zemin cilasıdır. Yüzeye mükemmel parlaklık verir. Cilaya uygun tüm sert 
ve yumuşak yüzeylerde kullanılabilir. Cila makinesi temin edilemediği zamanlarda veya makine 
kullanılamayan ulaşılması güç köşeler, merdivenler v
değiştirmez ve sararma yapmaz. 
 
Kullanma Talimatı: Kir ve cila sökücü ile temizlenmiş, iyice durulanmış ve kurutulmuş zemine uygun bir mop 
yardımıyla ince bir kat sürünüz. Kuruduktan sonra ikinci katı s
yüksek bir parlaklığa ulaşır. Daha fazla parlaklık için, beyaz ped takılmış yüksek devirli makine ile zeminin 
üzerinden bir kat daha geçilir. Zemin iyice kuruduktan sonra kullanıma açılabilir. En ideal cilalama 4
uygulamadan sonradır. 
Kullanım Miktarı: 1 Litre /40-50 m
Kullanım Alanları: Mermer, karo, linolyum, vinil, trazzo, traverten, pvc vb. 
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: %5-15 Polietilen Wax Emulsiyonu
(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone)
Teknik Bilgi: pH:8-9 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. 
 

Ürün Kodu Ürün Adı 
Z010 Polimer Cila 5 L (Koli içi adet 
Z011 Polimer Cila 20 L 
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Su, kir ve çiziklere dayanıklı polimer zemin cilasıdır. Yüzeye mükemmel parlaklık verir. Cilaya uygun tüm sert 
ve yumuşak yüzeylerde kullanılabilir. Cila makinesi temin edilemediği zamanlarda veya makine 
kullanılamayan ulaşılması güç köşeler, merdivenler vb. bölgelerde mop ile de uygulanabilir. Zemin rengini 

 

Kir ve cila sökücü ile temizlenmiş, iyice durulanmış ve kurutulmuş zemine uygun bir mop 
yardımıyla ince bir kat sürünüz. Kuruduktan sonra ikinci katı sürünüz. Cila yaklaşık bir saatte kurur ve 
yüksek bir parlaklığa ulaşır. Daha fazla parlaklık için, beyaz ped takılmış yüksek devirli makine ile zeminin 
üzerinden bir kat daha geçilir. Zemin iyice kuruduktan sonra kullanıma açılabilir. En ideal cilalama 4

50 m2 
Mermer, karo, linolyum, vinil, trazzo, traverten, pvc vb.  

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

dakika dikkatlice durulayın. 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. 

lumayınız. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin 
Polietilen Wax Emulsiyonu, <%5 Noniyonik Aktif Madde,

(Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone) 
9 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 

Barkod
(Koli içi adet 4) 869790377
 8697903770

Su, kir ve çiziklere dayanıklı polimer zemin cilasıdır. Yüzeye mükemmel parlaklık verir. Cilaya uygun tüm sert 
ve yumuşak yüzeylerde kullanılabilir. Cila makinesi temin edilemediği zamanlarda veya makine 

b. bölgelerde mop ile de uygulanabilir. Zemin rengini 

Kir ve cila sökücü ile temizlenmiş, iyice durulanmış ve kurutulmuş zemine uygun bir mop 
ürünüz. Cila yaklaşık bir saatte kurur ve 

yüksek bir parlaklığa ulaşır. Daha fazla parlaklık için, beyaz ped takılmış yüksek devirli makine ile zeminin 
üzerinden bir kat daha geçilir. Zemin iyice kuruduktan sonra kullanıma açılabilir. En ideal cilalama 4-5 kat 

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

dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
alimatını mutlaka okuyunuz ●El, yüz, vücut ve 

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

<%5 Noniyonik Aktif Madde, Koruyucu 

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 
8697903770738 
8697903770745 


