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HYGIENE 15 FOAM 
Asidik Köpüklü Hijyenik Temizlik Ürünü 

ÖZEL 
ENDÜSTRİYEL 

ÜRÜNLER

Asidik Basınçlı Temizlik 

Gıda sektöründe zemin, açık alan ekipman temizliğinde ( özellikle hassas 
yumuşak metal yüzeylerde ) , kir ile beraber kireç kalıntılarının temizlenmesinde 
ve çelik yüzeylerin parlaklığının sağlanmasında, manuel yada özellikle düşük 
basınçlı sistemlerde kullanılan asidik, sıvı, köpüklü temizlik ürünüdür. Yüksek 
köpük kalitesi sayesinde dik yüzeylerde çok iyi tutunur. 
NİTRİK ASİT İÇERMEZ!... 

KULLANIM ŞEKLİ : 
Kaba kirliliklerin temizlenmesi için 30-40 derecede iyi bir ön durulamadan sonra 
yine aynı sıcaklıkta manuel olarak veya yüksek basınçlı püskürtme aletleriyle %3-
10 konsantrasyonda yüzeye uygulanır. Köpük yüzeyde 15-20 dk bekledikten 
sonra yine aynı sıcaklıkta su ile durulanır.  

TEKNİK BİLGİ : 
pH : 2,00 (±1.0)  
Görünüm : Şeffaf Renksiz Sıvı 

BİLE ŞİMİ : 
Amfoterik yüzey aktif madde, 
Fosforik asit içerir. 

AM BALAJ ŞEKLİ : 
20 KG= 18.72 L 

DEP OLAMA : 
G üneş ve ışıktan uzak tutunuz.  
Kolilerde 5 adet, bidonlarda  3 adet üst üste istiflenebilir. 

UY ARILAR : 
Yal nız profesyonel kullanım içindir. Asitlere dayanaklı yüzeylerde kullanılmalıdır. 
Mermer vb doğal taş yüzeylerde kullanmayınız. Bakır ve galvaniz üzerinde 
kull anmayınız. Alüminyum üzerinde ancak tavsiye edilen kullanım oranlarında 
kull anınız. Mutlaka eldiven kullanınız. 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 
1. Kullanım talimatını mutlaka

okuyunuz.
2. Çocuklardan uzak tutunuz. Serin

yerde muhafaza ediniz.
3. Çamaşır suyu ve diğer

temizleyicilerle karıştırarak
kullanmayınız.

4. Kullanım sırasında çıkacak
dumanı solumayınız.

5. Uygulama işlemi bittikten sonra
yüzeyi bol su ile yıkayınız.

6. Sıcak yüzeylerde kullanmayınız.
7. Aşındırıcıdır, göz ve cilt ile

temasından kaçınınız. Aksi
taktirde bol su ile yıkayıp hekime
başvurunuz.

8. Kullandıktan sonra ellerinizi bol
su ile yıkayınız.

•Her Türlü Kireç, Pas,
Tuz, Silikat, Karbon ve
Kurumu Söker.
•Yüzeyi Korur.
•Metal İzlerini Çıkartır.
•Parlaklık Sağlar.

Tehlike 
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