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Usona Power Gel, klor bazlı genel temizlik ve dezenfeksiyon ürünüdür. Bakterisid ve fungusid 
etkinliği T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, biyosidal kapsamında ruhsatlandırılmış bir  
ürün olan Usona Power Gel, içerdiği temizlik maddeleri sayesinde hem temizliğin, hem de 
dezenfeksiyonun tek bir uygulama ile aynı anda elde edilmesine imkan sağlar. İnatçı kir ve 
lekelere karşı etkilidir. Uygulandığı ortamda kendine has bir temizlik kokusu bırakır. Gıda 
üretim alanları, genel alanlar, tuvalet, banyo, lavabo gibi saniter alanlar ile çamaşırhane ve 
bulaşıkhane gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. 

Uygulama alanı: Mutfaklar, ofisler, banyo, tuvalet, lavabo gibi saniter alanlar ile suyla 
temasında sakınca olmayan,  alkaliteye dayanıklı ve renk bozunma riski olmayan tüm sert 
yüzeylerde ve zeminlerde güvenle kullanılır. Yardımcı yıkama maddesi ve leke çözücü olarak 
bulaşık ve çamaşır yıkamada da kullanılır. 

• Temiz - Tek uygulama ile temizler, hem de hijyen sağlar. 

• Güvenli - İçeriğindeki klorun etkisiyle hijyen sağlar. 

• Verimli - Çeşitli uygulamalar için çok amaçlı kullanım mümkündür. 

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Kullanmadan önce malzeme uyumluluğunu 
kontrol edin. 

Alüminyum gibi hassas metaller ile klordan 
etkilenebilecek boyalı yüzeylerin temizliği 
için uygun değildir.

Asit içeren ürünlerle veya başka bir ürünle 
asla karıştırmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ambalajı sıkıca 
kapatın.

GÜVENLİK
Güvenlik talimatları için ürün güvenlik 
bilgi formunu ve etiketi okuyun.

DEPOLAMA
0 - 40 °C’nin arasındaki sıcaklıklarda orjinal 
ambalajında depolayın.

AMBALAJ
2 x 5L PE bidon (Kod: 20360)

pH (%100): 12,0 – 13,0

1. Daha detaylı ürün kullanımı bilgisi için 
hijyen planını inceleyin.

2. Ürünün kullanımı sırasında uygun kişisel 
koruyucu ekipman kullanın.

3. Klozet, lavabo, küvet vb. yüzeylerin 
temizliğinde Usona Power Gel’i 10 - 15 
ml/L oranında seyreltin. Gerekirse eğer 
sulandırılmadan da kullanılabilir.

4. Zemin temizliğinde; hazırladığınız 
çözeltiyi Rasantec paspas ile zemine 
uygulayın.

5. Diğer yüzeylere uygularken temiz bir bez 
kullanın.

6. Yüzeyi temiz su ile durulayın veya temiz, 
nemli bir bezle silin ve ardından temiz 
bir bez ile kurulayın.

7. Beyaz çamaşırları yıkamada kullanırken                    
7 – 10 ml/kg olarak dozajlayın. 

8. Bulaşık yıkamada Ecolab dozaj ünitesiyle 
kullanın. Mutfakta, kesme tablalarında 
temizlik ve hijyen sağlamak için Usona 
Power Gel’i direkt olarak üzerine dökün, 
temizleme işleminden sonra bol su ile 
durulayın. 

KULLANIM ŞEKLİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL 
RUHSAT TARİHİ ve NO: 
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Sirafan, endüstriyel mutfakların yanısıra hastane, bakımevi, okul, spa gibi yüksek seviyede 
hijyen gerektiren işletmelerde su ile temas etmesinde sakınca bulunmayan tüm ekipmanların, 
yüzeylerin ve zeminlerin dezenfeksiyonunda güvenle kullanılır. Bakterisid ve fungusid etkinliği 
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, biyosidal kapsamında ruhsatlandırılmış bir ürün olan 
Sirafan, uygulandığı yüzeyde korozyona neden olmaz ve kolay durulanır. İçerdiği temizlik 
maddeleri sayesinde hem temizliğin, hem de dezenfeksiyonun tek bir uygulama ile aynı anda 
elde edilmesine imkan sağlar. Manuel veya otomatik dozaj sistemleri ile kullanılabilir. 

Uygulama alanı: Su ile temas etmesinde sakınca bulunmayan, tüm yıkanabilir yüzeyleri, 
zeminleri ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

• Temiz - Tek uygulama ile hem temizler, hem de dezenfekte eder. 

• Güvenli - Gıda, insan ve çevre için toksik madde içermez, kolay durulanır, yüzeylerde 
aşınmaya neden olmaz. 

• Verimli - Minimum kullanım miktarıyla bile maksimum seviyede hijyen sağlar.

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.

İÇİNDEKİLER: 100 gram ürün 4,2 gram 
alkildimetilbenzilamonyum klorür içerir.

Diğer ürünlerle karıştırmayın. Ambalajı sadece 
boş ve ağzı kapalı olarak bertaraf edin. Ürün 
kalıntıları: Ürün güvenlik bilgi formuna bakın. 

Dezenfektanı güvenli bir şekilde kullanın. 
Kullanmadan önce etiketi ve ürün 
prospektüsünü mutlaka okuyun.

Gerektiğinde, Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 
ücretsiz 114 no’lu telefonunu arayın.

LD 50 (oral/sıçan) 344 mg/kg

GÜVENLİK
Daha detaylı önlemleri için ürün etiketini veya 
ürün güvenlik bilgi formunu okuyun.

DEPOLAMA
0 ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda, orjinal 
ambalajında ve ağzı kapalı olarak depolayın.

AMBALAJ
2 x 5L PE bidon (Kod: 21012)

pH (%100): 9,0 – 9,7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL                         
RUHSAT TARİHİ ve NO: 07.10.1988/2012/83

1. Detaylı kullanımı bilgisi için hijyen 
planını inceleyin.   

2. Temizlenecek yüzeydeki kaba kirleri 
uzaklaştırın. Yüzey ağır kirli ise uygun               
bir deterjanla önceden temizleyin.

3. Uygulama sırasında uygun koruyucu 
eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.

4. Sirafan solüsyonunu, varsa eğer dozaj 
sisteminden elde edin. Bir dozaj sistemi 
yoksa eğer, manuel olarak 30 ml/L 
oranında hazırlayın.

5. Bir sprey şişesi Sirafan solüsyonunu 
yüzeye püskürtüp, ardından temiz bir 
bez ile silin. Zemin gibi büyük alanlarda 
solüsyonu paspas yöntemi ile uygulayın. 

6. Dezenfeksiyon etkisi için solüsyonu                    
5 - 15 dk. yüzeyde bekletin.

7. Gıda ile temas eden ekipman ve 
yüzeyleri temiz su ile durulayın ve 
kendiliğinden kurumaya bırakın. 

KULLANIM ŞEKLİ

30 g/l

5 – 15 dk.
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Sirafan
Ekipman, yüzey ve zemin için dezenfeksiyon ürünü
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Kitchen Pro Des,  yüksek düzeyde performansa sahip, konsantre temizlik ve dezenfeksiyon 
ürünüdür. Kitchen Pro Des, gıda hazırlama alanındaki su ile temasında sakıncası olmayan 
ekipmanların ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda güvenle kullanılabilir. İçeriğinde bulunan 
temizlik maddeleri sayesinde hafif kirli yüzeylerde ön temizlik yapılması ihtiyacını ortadan 
kaldırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar, operasyonan hız kazandırır. 

Kitchen Pro Des, 100 ml / 10L (% 1) dozaj miktarı ve 5 dakika temas süresinde EN 1276 ve EN 
13697 normlarına göre bakterisidal etki gösterir. 100 ml /10 L (% 1) dozaj miktarı ve 15 
dakikalık temas süresinde ise EN 1650 ve EN 13697 normlarına göre fungisidal etki gösterir.

• Temiz - Kitchen Pro Des aynı anda temizler ve dezenfekte eder.

• Güvenli - Geniş spektrumlu formülasyonu ile yüksek seviyede antimikrobiyal koruma sağlar.

• Verimli - Otomatik dozaj sistemi ile seyreltilen Kitchen Pro Des kullanımda tasarruf sağlar. 

GÜVENLİK

Başka bir ürünle karıştırmayınız! Boş ambalajı 
yenisiyle değiştirirken koruyucu eldiven ve 
gözlük kullanınız. Ambalajı sadece boş ve ağzı 
kapalı olarak bertaraf ediniz. 

Temizleme ve dezenfeksiyon ürününü 
dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima 
etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.

Güvenlik talimatları için ürün güvenlik bilgi 
formu ve etiketi okuyunuz.

DEPOLAMA

0  ve 35 °C arasındaki sıcaklıklarda orjinal 
ambalajında depolayınız.

AMBALAJ
2 x 2 L

1. Daha detaylı ürün kullanımı bilgisi için 
hijyen planı ve ürün etiketini 
inceleyiniz.   

2. Kullanıma hazır çözeltiyi uygularken 
koruyucu eldiven kullanınız.

3. Oasis Pro 20 Premium’u köpük trigger 
kullanarak yüzeye püskürtünüz.

4. Nemli bir bez/sünger ile siliniz.

5. Etkisini göstermesi için 5 - 15 dk. 
bekledikten sonra yüzeyi temiz su ile 
durulayınız ve kendiliğinden 
kurumaya bırakınız.

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir. 

Kullanıma hazır çözeltiyi Ecolab dozaj 
ünitesiyle hazırlayınız.

Tavsiye edilen kullanım miktarı: 
Kirliliğe, su sertliğine ve EN normlarına 
bağlı olarak % 1 - 2

Kitchen Pro Des
TEMİZLİK & DEZENFEKSİYON ÜRÜNÜ

KULLANIM ŞEKLİ
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Sirafan Speed, hızlı etki gösteren, kullanıma hazır, durulama gerektirmeyen, alkol bazlı 
yüzey ve ekipman dezenfeksiyon ürünüdür. Bakterisid, fungusid ve virüsid etkinliği 
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, biyosidal kapsamında ruhsatlandırılmış bir ürün 
olan Sirafan Speed, gıda üretimi yapan işletmelerin yanısıra, hastane gibi sağlık hizmeti
veren veya yüksek seviyede hijyene ihtiyacı duyan tüm işletmelerde güvenle kullanabilecek 
hızlı etki gösteren yüzey ve ekipman dezenfektanıdır. 

Uygulama alanı: Gıda hazırlama yüzeyleri, mutfak ekipmanları ve gereçlerinin yanısıra, 
yüksek seviyede hijyenik olması istenen yüzey ve ekipmanlar ile kapı kolları, elektrik 
düğmeleri gibi elle sıklıkla temas edilen yüzeylerin hijyenini sağlamak için kullanılır.

• Temiz - İz bırakmadan, yüzeyde hijyen sağlar. 

• Güvenli - Çapraz kontaminasyonu önlemek, gıda güvenliğini arttırmak ve yüksek seviyede 
hijyen elde etmek için idealdir.

• Verimli - Spey başlıklı özel ambalajı ile kullanımda ekonomi sağlar. Durulama gerektirmez.

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.
Göz, cilt ve giysileriniz ile temasından sakının.                  
Isı kaynaklarından, kıvılcımdan ve alevlerden 
uzak tutun. Ambalajı dikkatlice açın ve kullanın. 
Başka ürünlerle karıştırmayın. Orijinal ambalajı 
içinde saklayın. Güvenlik talimatları için ürün 
güvenlik bilgi formunu okuyun. Gerektiğinde 
Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu 
telefonunu arayın.

GÜVENLİK
Tüm olası ateşleme kaynaklardan uzak tutun.
Güvenlik önlemleri hakkında daha detaylı bilgi 
almak için ürün etiketini veya ürün güvenlik 
bilgi formunu okuyun.

DEPOLAMA
0 ve 25 °C arasında ve orjinal ambalajında 
depolayın.

AMBALAJ
6 x 0,750L PE şişe (Kod: 21007)

pH (%100): 7,5 – 8,5

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL
RUHSAT TARİHİ ve NO: 05.08.2011/2011/640

1 Daha detaylı ürün kullanımı bilgisi için   
hijyen planını ve ürün etiketini 
inceleyin.   

2 Alevlenebilir üründür, ateşe veya sıcak 
objelere ve yüzeylere püskürtmeyin.

3 Elektirikli cihazları temizlemeden önce 
fişten çekin.

4 Ürün kullanımı sırasında koruyucu 
eldiven ve gözlük takın.

5 Temizlenecek yüzeye ürünü 30 cm’lik 
bir mesafeden püskürtün (40 ml/m2).

6 Temiz ve kuru bir bezle silin.
7 Arzu edilen hijyen seviyesine göre 30 

sn. ila 10 dk. arasında temas süresi 
olmasına dikkat edin. 
Kendiliğinden kurumaya bırakın. 
Durulama gerektirmez.

Sirafan Speed 

KULLANIM ŞEKLİ
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Durulama gerektirmeyen yüzey dezenfektanı
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TEMİZ - GÜVENLİ - VERİMLİ



Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Cevizli – Esentepe E-5 Yanyol Cd. Vizyon Bulvar 

No: 13 Kat: 1 No: 65  TR 34870 Kartal / Istanbul

Tel 0216 458 69 00      Fax 0216 458 69 04

KULLANIM ŞEKLİ

Manodes
Hijyenik etkili el losyonu

Manodes, el hijyeninde hızlı ve uzun süreli koruma sağlayan alkol bazlı el temizleme 
ürünüdür. Boya ve parfüm içermez. Tahriş edici veya allerjen potansiyel taşımayan
hammaddeler içerdiğinden cilt uyumluluğu açısından uygun özelliklere sahiptir. Sık 
kullanımda bile cildi tahriş etmez. Su gerektirmez. Manodes, eller sabun ile yıkandıktan 
sonra uygulanmalıdır.

Uygulama alanı: Gıda üretimi yapan veya hastane gibi sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, 
personelin el hijyenini sağlamak için kullanılır.

• Temiz - Alkol bazlı Manodes hızlı etki göstererek ellerde kısa sürede hijyen sağlar.  

• Güvenli - El hijyeninde hızlı ve uzun süreli koruma sağlar. 

• Verimli - Dispenser ile kullanıldığından kontrollü dozaj sağlanır.

KULLANIM ŞEKLİ
NOT
Diğer ürünlerle karıştırmayın.

Sadece profesyonel kullanım içindir.

GÜVENLİK
Güvenlik talimatları için ürün güvenlik 
bilgi formunu ve etiketi okuyun.

DEPOLAMA
25 °C altında sıcaklıklarda orjinal 
ambalajında depolayın. Tüm olası ateşleme 
kaynaklarından uzak tutun.

AMBALAJ
2 x 5 L PE bidon (Kod: 20018)

12 x 1 L PE şişe    (Kod: 10030)

pH (%100): 6,0 – 7,0

1 Dispenserden 3 ml Manodes alınır.   
2-7 Eller ovuşturularak, ürün parmak 

aralarına, tırnak diplerine ve elin her 
tarafına temas edecek şekilde uygulanır. 

8 30 sn. kuruması için beklenir.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Manipur, antibakteriyel sıvı el sabunudur. Bakterisid ve fungusid etkinliği T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından onaylı, biyosidal kapsamında ruhsatlandırılmış bir ürün olan Manipur, tüm kurumsal
ve endüstriyel alanlarda çalışan personelin el hijyeni için uygundur. Mükemmel temizleme
etkisinin yanında, içerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde ellerde tam bir hijyen sağlar. 
Etkisini uzun süre korur, cildi tahriş etmez. 

Uygulama alanı: Gıda üretimi yapan veya hastane gibi sağlık hizmeti veren kuruluşlarda  
personelin el hijyenini sağlamak için kullanılır.

•Temiz - Elleri temizlerken, aynı zamanda hijyenini de sağlar.

•Güvenli - Geniş spektrumlu antibakteriyel etkinliğe sahip olup, etkisini kısa sürede gösterir. 

•Verimli - Sıvı sabun dispenseri ile kullanıldığında tüketim kontrollü ve ekonomi sağlanır.

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ürünü güvenli bir şekilde kullanın. 
Kullanmadan önce etiketini ve ürüne ait 
prospektüsünü mutlaka  okuyun.

GÜVENLİK
Güvenlik talimatları için ürün güvenlik bilgi 
formunu ve etiketi okuyun.

DEPOLAMA
Ürünü orjinal ambalajında depolayın. Ağzı 
sıkıca kapatılmış orijinal ambalajı içinde
muhafaza edin.

AMBALAJ
2 x 5L PE bidon (Kod: 20122)

12 x 1L PE şişe   (Kod: 10033)

pH (%100): 5,5 – 6,0

İşe başlamadan önce, molalardan sonra, 

yemek servisine başlamadan önce, tuvaletten 
çıktıktan sonra, gıda maddesine dokunmadan 
önce, vücudun herhangi bir yerine 
dokunduktan sonra, tek kullanımlık eldiven 
giymeden önce, çiğ et, sebze ve meyveye 
dokunduktan sonra, temiz servis ekipmanına 
veya ambalaj malzemesine dokunmadan önce, 
iş bittikten sonra ve buna benzer diğer 
hallerde eller mutlaka Manipur ile 
yıkanmalıdır. 
1   Öncelikle eller ıslatılır ve ardından avuca           

2 - 3 ml Manipur alınır.

2 Eller ovuşturularak Manipur köpürtülür ve 

ellerin tamamının Manipur ile kaplanması 

sağlanır. 

3 ‘Doğru El Yıkama Yöntemi’ ile eller en az 

30 saniye süreyle yıkanır.

4 Temiz su ile eller durulanır ve

5 Kağıt havlu ile kurulanır.

KULLANIM ŞEKLİ  1

2

3 4

5 6

7

30 sn.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL RUHSAT 
TARİHİ ve NO: 02.07.2012/2012/173

Manipur
Antibakteriyel sıvı el sabunu

PROFESYONEL EL HİJYENİ 
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NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.

Önerilen kullanım miktarına ve bekleme 
süresine kesinlikle uyunuz.

Asit içeren ürünlerle veya başka bir ürünle asla 
karıştırmayınız.

GÜVENLİK
Daha detaylı bilgi ve güvenlik önlemleri için 
ürün etiketini veya ürün güvenlik bilgi 
formunu okuyunuz.

DEPOLAMA
Ürünü orjinal ambalajında içinde, kapağı sıkıca 
kapalı olarak muhafaza  ediniz.

AMBALAJ
60 x 100 gr poşet (Kod:30525)

pH (%1): 7,5 –8,5

1. Sebze ve meyveleri bol su ile yıkayıp, kaba                                                        
kirini temizleyiniz.

2. Ürünün kullanımı sırasında uygun koruyucu
ekipman kullanınız.

3. Soğuk suya 2 - 3 gr/L Mikro Chlor ilave ediniz. 
(Sebze –meyveleri çözelti içine daldırmadan                                            
önce, hazırladığıınız çözeltideki klor seviyesini
Ecolab’ın klor ölçüm kağıdı ile ölçünüz. Klor                                         
miktarı istenilen seviyenin altında ise çözeltiye                                          
bir miktar daha Mikro Chlor ilavesi yapınız) 

4. Yıkanmış sebze ve meyveleri,hazırladığınız 
Mikro Chlor çözeltisi içinde 5 - 10 dk. bekletiniz.

5. Ardından, temiz olduğundan emin olduğunuz 
su ile durulayınız.

Her parti sebze-meyve için uygulama öncesinde                        
çözeltideki klor seviyesini ölçünüz. Klor miktarı                       
istenilen seviyenin altına düştüğünde çözeltiye                                 
bir miktar daha Mikro Chlor ilavesi yapınız veya                                     
yeni baştan çözelti hazırlayınız. 

Mikro Chlor

SEBZE VE MEYVELER İÇİN
HİJYENİK DURULAMA ÜRÜNÜ
Mikro Chlor, çiğ yenen sebze ve meyvelerin yanısıra gıda ile temas eden mutfak ekipmanlarının 
hijyenik temizliği için kullanılır. Sebze ve meyvelerde bulunan ve insan sağlığı için tehlikeli 
mikroorganizmaları yok eder. Yiyeceklerin tadını ve  kokusunu bozmaz. 100 gramlık poşet ambalajı 
doğru dozajlamayı sağlar, ürünün israf olmasını önler. Soğuk suda etkili olup, sebze yıkama 
makineleri için uygundur. Elde yıkanan bulaşıkların hijyenini sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Uygulama alanı: Çiğ yenen sebze ve meyvelerin yanısıra gıda ile temas eden mutfak 
ekipmanlarının hijyenik temizliği için kullanılır.

•Temiz - Gıdaların tadını bozmadan hijyenik olarak temizler.

•Güvenli - İnsan sağlığı için tehlikeli mikroorganizmaları yok ederek gıda güvenliği sağlar.

•Verimli - 100 gramlık poşet ambalaj doğru miktarda dozaj sağlar, israfı önler.

KULLANIM ŞEKLİ

50

100g

Elde yıkanan bulaşıkların hijyenik temizliği için                                                           
uygun büyüklükteki bir daldırma kabına veya evye 
içine 2 - 3 gr/L Mikro Chlor çözeltisi hazırlayınız. 
Yıkayıp, duruladığınız bulaşıkları bu çözelti içinde 
5 - 10 dk. beklettikten sonra, temiz bir yerde, ters 
çevrili olarak, kendiliğinden kurumaya bırakınız.

ECOLAB Temizleme Sistemleri Ltd. Şti.
Esentepe Mahallesi, Cevizli - Esentepe E5 Yanyol Caddesi, Vizyon Bulvar, No: 13 Kat: 1 No: 65  
34870 Kartal/İstanbul
Tel: 0216 458 69 00 (pbx)  Fax: 0216 458 69 04 www.ecolab.com

PROFESYONEL GIDA HİJYENİ 
TEMİZ - GÜVENLİ - VERİMLİ
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Ozonit Performance
Oksijen nazlı ağartıcı ve dezenfektan
Ozonit Permonce, yüksek konsantre ağartma ürünü ve tekstil dezenfeksiyon ürünüdür.
Robert Koch Enstitüsüne göre Ozonit Performance, 50°C, 60°C ve 70°C’lık sıcaklıklarda 
kemotermal dezenfeksiyon amaçlı olarak güvenle kullanılabilir. 

PERformance konseptinde Silex Emulsion ile birlikte yıkama prosesinde kullanıldığında enerji
tüketimini düşürerek tasarruf sağlar. Yıkanabilen ve ağartılabilinen tüm tekstillerde güvenle
kullanılır. Yıpranmaya neden olmadan ağartma yapacağı için tekstile zarar vermez, değerini 
korur. Ekolojik sertifikaya sahip olan Ozonit Performance gerçek bir çevre dostu üründür.

• Temiz - Lekesiz tekstiller ve artan müşteri memnuniyeti. 

• Güvenli - Otomatik dozaj sistemi ile kullanımı sayesinde güvenli çalışma ortamı

• Verimli - Maksimum hijyen, en düşük enerji maliyeti ile

DEPOLAMA
Ürünü orjinal ambalajında, direkt güneş 

ışığından korumalı, kuru serin ve  iyi 
havalandırılmış bir alanda uyumsuz 
maddelerden, yiyecek ve  içeceklerden ayrı 
depolayınız. Alkalilerden ayrı depolayınız. 
Oksitleyici  malzemelerden ayrı depolayınız. 
İndirgen malzemeler ve yanıcı  
malzemelerden ayrı depolayınız. Sıkı 
kapatılmış ambalajda muhafaza  ediniz. 0 
ve 30°C arasındaki sıcaklıklarda depolayınız. 
Üstüste iki  bidondan fazla istiflemeyiniz.

AMBALAJ
21 Kg. PE Bidon (Kod: 10173)

pH (%100): 0,5 – 1,5

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİYOSİDAL
RUHSAT TARİHİ ve NO: 05.08.2011/2011/640

NOT
Sadece profesyonel kullanım içindir.
Göz, cilt ve giysileriniz ile temasından
sakının.. Başka ürünlerle karıştırmayın. 
Orijinal ambalajı içinde saklayın. Güvenlik 
talimatları için ürün güvenlik bilgi 
formunu okuyun. Gerektiğinde Ulusal 
Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu 
telefonunu arayın.

GÜVENLİK
Biosidleri güvenli bir şekilde kullanınız. 
Kullanımdan önce ürünün etiketini 
okuyunuz. Güvenlik talimatları için ürün 
güvenlik bilgi formunu okuyunuz.

KULLANIM ŞEKLİ:
Ecolab sistem teknikeri tarafından 

önerilen miktarda dozaj sistemi ile  

çamaşır makinesine otomatik 

dozajlanır. Renkli çamaşırlarda 

kullanım  öncesi renk haslığını 

test ediniz. Yünlü ve ipek 

çamaşırlar için uygun  değildir.

KULLANIM MİKTARI
2 - 4 g/kg kuru çamaşır


