
 
 

 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

CİLA BAKIM MADDESİ 
 
Her tür sert yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş kalıcı deo
etkisine sahiptir. Cilalı yüzeylerde temizlik ve bakım amacı ile güvenle kullanılabilir. Cilanın korunmasını ve 
uzun süre parlak kalmasını sağlar.
 
Kullanma Talimatı: Ilık su kullanılması tavsiye edilir. 
parlatılır.  
 
Kullanım Şekli: 
 

 Sulandırma Miktarı
MOP ile 1-10 
Otomat  1-20 
Sprey 1-1 

 
Kullanım Miktarı: 1 litre / 30-40 m
Kullanım Alanları: Cila bakımı ve temizliği gerektiren tüm 
 
Tüketicinin Dikkatine: ● Kullanma talimat
temizliğinde kullanmayınız.  ● Göz ve deriyi tahri
doktora başvurunuz. ● Cildi korumak amac
kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız.       
 
R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır R38: Cildi tahriş eder S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza 
edin. S25: Göz ile temasından sakının. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. S61: Çevreye 
salıverilmesinden kaçının.  
 
Ürün Bileşimi: Non-iyonik Yüzey Aktif Madde <%5, Polimer <%5, Kıvamlaştırıcı, Parfüm, Boya.
 
Çevre bilgisi: Ürünün aktif maddeleri
Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
 
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 / Ambalaj Şekli / Barkod
 
Z040 / Cila Bakım Maddesi 5 kg (Koli içi adet 4) / 869790377
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CİLA BAKIM MADDESİ  
Her tür sert yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş kalıcı deo parfümlü cila bakım ürünüdür. Kalıcı parfüm 
etkisine sahiptir. Cilalı yüzeylerde temizlik ve bakım amacı ile güvenle kullanılabilir. Cilanın korunmasını ve 
uzun süre parlak kalmasını sağlar. 

Ilık su kullanılması tavsiye edilir. Naturel veya beyaz parlatma pedi ile yüksek devirde 

Sulandırma Miktarı 

40 m2 
Cila bakımı ve temizliği gerektiren tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

● Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ● El, yüz, vücut ve g
● Göz ve deriyi tahriş edici niteliktedir. Teması halinde bol su ile yıkayıp derhal 

● Cildi korumak amacıyla ellerin ürünle uzun süreli temasından kaçınınız.  
kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız.       ● Çocuklardan uzak tutunuz.

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır R38: Cildi tahriş eder S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza 
öz ile temasından sakının. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. S61: Çevreye 

iyonik Yüzey Aktif Madde <%5, Polimer <%5, Kıvamlaştırıcı, Parfüm, Boya.

Ürünün aktif maddeleri %80’in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir. 
Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
a 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 

Ürün Kodu / Ambalaj Şekli / Barkod 

Maddesi 5 kg (Koli içi adet 4) / 8697903770790 

parfümlü cila bakım ürünüdür. Kalıcı parfüm 
etkisine sahiptir. Cilalı yüzeylerde temizlik ve bakım amacı ile güvenle kullanılabilir. Cilanın korunmasını ve 

veya beyaz parlatma pedi ile yüksek devirde 

kullanılır. 

● El, yüz, vücut ve gıda maddeleri 
ş edici niteliktedir. Teması halinde bol su ile yıkayıp derhal 

reli temasından kaçınınız.  ● Serin ve 
● Çocuklardan uzak tutunuz. 

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır R38: Cildi tahriş eder S7: Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza 
öz ile temasından sakının. S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. S61: Çevreye 

iyonik Yüzey Aktif Madde <%5, Polimer <%5, Kıvamlaştırıcı, Parfüm, Boya. 

%80’in üzerinde biyolojik olarak doğada parçalanma özelliğine sahiptir. 

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz,  güneş ışığına maruz bırakmayınız. Üst üste kolilerde 5 
a 3 adetten fazla istiflenmemelidir. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna 
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