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TEKNİK BİLGİ FORMU  
 

TUVALET TEMİZLEYİCİ 

Tuvaletteki kir, pas ve kireç kalıntılarını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş tuvalet temizleyicisidir. Özel 

olarak geliştirilmiş ve yoğunlaştırılmış formülü ile akıp gitmez. Geniş bir alanı etkisi altına alarak 

mükemmel temizlik sağlar.  

Kullanma Talimatı: KLORAK Tuvalet Temizleyicisi’ni klozet kenar kıvrımının içine çepeçevre sıkın. Plastik 

bir fırça yardımı ile tüm klozet yüzeyine yayın. 30 dakika bekledikten sonra sifonu çekin. Özel durumlarda 

KLORAK Tuvalet Temizleyicisi’ni akşamdan sıkın, sabah sifonu çekerek durulayın. 

Kullanım Alanları: Tuvalet 

Tüketicinin Dikkatine: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Çocuklardan uzak tutun. Gıda 

maddelerinden uzakta tutunuz. Başka ürün veya maddeler ile karıştırmayınız. Diğer temizlik malzemeleri 

ile karıştırmayınız. Giysi, göz ve ciltle temas halinde bol su ile durulayınız.  

Yutulması durumunda hemen bir doktora başvurunuz ve kabı veya etiketi gösteriniz. 

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

Deri ile temas halinde: Bol sabun ve su ile yıkayın. 

Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri 

çıkarın. Durulamaya devam edin 

Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması 

için rahat bir pozisyonda tutun. 

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.  

Korucuyu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

Kullanımdan sonra elinizi su ile iyice yıkayın. 

Başka ürün veya maddeler ile karıştırmayınız. 

Metalleri aşındırabilir. 

Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntülerini temizleyin. 

Sadece orijinal kabında saklayın. 

İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 

Sucul ortamda çok toksiktir. 

Ambalaj tamamen boşaldıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. 
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İçeriği/kabı bertaraf edin. 

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin(UZEM) 114 No’lu telefonunu veya Acil Sağlık 

Hizmetleri'nin 112 No'lu telefonunu arayınız. 

Ürün Bileşimi: <%5 Noniyonik Yüzey Aktif Madde (Etoksile Yağ alkolü, Etoksile Yağ Amini),  

%5-15 Hidroklorik Asit, Boya ve Parfüm ( Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal) içerir. 

Depolama: Serin yerde muhafaza ediniz ve güneş ışığına maruz bırakmayınız. 5 ⁰C'nin altında ve 35 ⁰C'nin 

üstünde depolamayınız. 

Ambalaj Şekli: Tuvalet Temizleyici 750 ml 

Ürün Kalite Belgeleri: 

 


