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TEKNİK BİLGİ FORMU 

KLORAK ÇAMAŞIR SUYU 

Klorak El ve Matik’i beyaz çamaşırların ağartılması, lekelerin çıkarılması ve genel ev temizliği için kullanılır. 

Ayrıca pamuklu ve keten çamaşırlarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.  

Kullanma Talimatı: 

Elde Yıkama: 15 L suya 85 ml (yaklaşık 1 çay bardağı) Klorak El ve Matik ekleyin. Beyaz çamaşırlarınızı 30 

dk. Bastırın. Deterjan eklemeyin. Çamaşırlarınızı soğuk suyla durulayın. Suyu değiştirin. Deterjan ile 

yıkamanıza devam edin. 

Otomatik Makinelerde: Beyaz çamaşırlarınızı makinenize yerleştirin. Ön yıkamalı bir program seçin. 

(Deterjanınızı ana yıkama gözüne koyun. Klorak El ve Matik ile aynı göze koymayın.) Makineyi çalıştıran ve 

su alırken 170 ml (yaklaşık 2 çay bardağı) Klorak El ve Matik’i ön yıkama yüzüne ekleyin. (En iyi sonucu 

almak için Klorak El ve Matik’i makineniz su almasını tamamlarken ekleyin.) 

Kullanım Alanları: Fayans, marley, seramik, küvet, lavabo, mutfak tezgâhı gibi yıkanabilir yüzeylerde ve 

tuvaletlerde kullanılır. 

Tüketicinin Dikkatine: Kullanmadan önce özel talimatları mutlaka okuyunuz. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. 

Gıda maddelerinden uzakta tutunuz. 

Cildi korumak amacıyla ellerin çamaşır suyu ile uzun süre temasından kaçınınız. 

Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra bol su ile durulayınız. 

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

Deri (veya saç) ile temas halinde: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile 

durulayınız. 

Göz ile temas halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ise veya çıkarması kolaysa kontak 

lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz 

koruyucu kullanın. 

Dikkat: Diğer ürünlerle birlikte kullanmayın. Tehlikeli gazlar (klorür) açığa çıkabilir. Diğer malzemelerden 

uzakta depolayın. Sucul ortamda çok toksiktir. Çevreye verilmesinden kaçının. İçeriği/kabı bertaraf 

ettirin/edin. 

Yutulduğunda: Ağzınızı durulayın. İstifra etmeye çalışmayın. 

Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil 

Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayın. 
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Ürün Bileşimi: < % 5 Klor Bazlı Ağartıcı (Sodyum Hipoklorit). 

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

üstünde depolamayınız. 

Ambalaj Şekli: Klorak Çamaşır Suyu 940 ml – 2 L 

Ürün Kalite Belgeleri: 

 


