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a Güıve,nlik Bilgi Formu Haarlaycısı seıtif kaşnı "ahip 
personel oıa§ndaı haarlaımrş 16

oaddeük Ürün Gilvenlik Biği Foımu ve Aıaliz Sertifikasoa sahip olınalıdu,
- 

tüı RÜ§rfmmesı veya
S. §ığlık Bakanlığ Biyosiıial ü Gümr{rk ve Ticaıçt Bakaolığı Bildiİim

Kayıt Belgesi olınalıilıı
c. Üron sıvı foımda olup, yımuşt ve orta §€f,t'libki sularıfu kullanıına uygun ma yıliama

maddesi olrak kullanrma uygım olmalıdır,

4 Ürrıib iç€risind€ o/o 5-15 noniyonilı aktif madde, % 5-15 kompl€ks y4ıo buluoınalıdu

e. Ürürfu pH ı o/ol lik çözeltiıte ıo,5 t 0,5 olmaiıfu.

f. Ürnıınn yogııılugu 1,04 + 0,1O g/co3 ddığında olmalı&ı,

g. Ütn mUda.lı en az l5 kg lık HDPE bidon olmalıdır

,_-AĞnKiRKAN VEYAĞÇÖZÜ cü srvr stsrr,ır yARDIMCIYIKAMA MADDESi

ı Güvenlik Bilgi Formu Haaılayıcıı serti§kanna sahip ptrsoıa tmfirıao ha-rdaımış 16

madd€lik Ürtn Ctvenn nilgl roımu ve Analiz S€ftifikasrna sahip ohalr<fu,

[. §ağlıkDaknlığ Biyosiilal ÜrOı Rüsmanesi vcya Gümrük ve Ticret Ba}anlığı
*ııi

J

K.yıt Belgesi ohaIrd,I

vt ıJygutr olrnalıdrl

d Ürbün içıfinde % 15-30 ğ§nda sodyıım oksit bııluıınatıdır,

e. ÜrUıto içerinde % 5 d€a küçüL mildğ ıtı to,mpldıs yryıo bulıınınalıılıı,

f. Ürlntn pH dğeri o/o 1 ik çözeltide l2,5 + 0,5 olınalıılır,

g. Ürünün yoğuntuğu 1,30 + 0,10 g/od rıtı$ndı ohı!ıdn,
h. Üıün mbatajı en az 15 kg lık HDPE bido olmalrüı,

. oıaiınx mzlr ıĞmrıcr srvr Sİ§TEM YAnDtrllCI YIKAMA MADDE§İ

8. oüv€ntik Bitgi Fonnu Haanlayıosı s€rtiika§nı sahiP pcrsoıet tarafindan trgaflanmış 16

madaeft ÜrOn Ctvalik Bilgi Fomu ve Aıaliz Sertifikasma sıü,ip olmalıdır,

b. Sğık Bıtenlığı Biyosiılat Ürrn Rüsammcsi ve,ya Gimrik vo 1içgrt ğatınlığ B daim

Kıyıt Bclgesi olmalı<lıı.

c. Ürün svı formdı ohıp, oksijeı bazlı ağrto ve leke gkrıo olmak kullaııma uygun

olmüilır.
d- Üründe 0/630 dm fazlı mikardı aktif oksijeıı buhımüihı.
e. Üründo o/o5 d€n az mikfffda $ıbilizüğr (§üitlryici) buluınalıfu,
f. Ürüdı o/ol lik çözeltid€ 6,5+0,5 oImı!ıdır.
g. Üruntn yoğııııuğu 1,15 + 0,10 olmıIrdıı.
L ürun mtalajı €n sz 15 kg lıL tlDPE bidm olınılıdır.

- §IvI sisTEM çAMAşIRYUMUşA.TICI MADDESİ
ı Glıvııli!ı Bilgi Formu Hazılıyıos sğtifk§ns §üip pcrsmd wafindın tr62flınmış 16

maddelik ÜrOn COveotik Bitgi Foımı vc Analiz Sertitrkasma sıh,ip ohnalrdır,

b. SnğtlkB*qnrığ Biyosid8l Ürün Rü§afueGsi veya Gümrük ve Tioarğ Brknn|rğr Bildtilrr
Kıyıt Bcİgcsİ ohna!ıılır.

c. Üronde % S-l5 Ktyo alcif mıddc içeçmeüdir. Aynca üründe eıni,lsiyer, ve po,fiım

bıılınınılıdır.
d. Ürüdn pIüı 0/65 lik çözeltidc 6,0 + 0,5 o|mılııtrr.

e. ÜrOntn yogıınrugu 0,95 + 0,5 olmüalır.
f. Ürrn aminlajı €n az 15 kg lıik HDPE bidon oihatıdır.
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