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GIDA HİJYENİ 

Asidik Köpüklü Temizlik ve Bakım 

Gıda sektöründe zemin, açık alan ve ekipman temizliğinde (özellikle hassas 
yumuşak metal yüzeylerde), kir ile beraber kireç kalıntılarının temizlenmesinde 
ve çelik yüzeylerin parlaklığının sağlanmasında, manuel ya da özellikle düşük 
basınçlı sistemlerde kullanılan asidik, sıvı, köpüklü temizlik ürünüdür. 

Yüksek köpük kalitesi sayesinde dik yüzeylerde çok iyi tutunur. 

Yüksek alkali temizlik ürünlerinin kullanıldığı ve çok sert su şartlarının bulunduğu 
işletmelerde kireç ve tuz birikintileri oluşur.  Alkalite sebebi ile yüzeyler 
parlaklığını kaybeder.  HYGIENE 15 günlük ve periyodik uygulamalarda kireç ve 
protein karışımı birikimleri çözer, pas oluşumuna engel olarak yüzeylerin parlak 
kalmasını sağlar.  Metali besler.  Haftada bir yoğun uygulama yapılması tavsiye 
edilir.   

KULLANIM ŞEKLİ : 
Uygulama öncesi yüzeylerin alkali deterjandan iyice arındırılmış ve durulanmış 
olmasına özen gösterilmelidir. 

Temizlenecek yüzeyler kaba kirinden arındırılır. HYGIENE 15 ile %3-10 
konsantrasyonda hazırlanan çözelti manuel veya yüksek basınçlı makineler ile 
yüzeye uygulanır. 10-15 dk beklendikten sonra temiz su ile durulanır. 

MALZEMELERLE ETKİLEŞİMİ : 
Plastik, pvc, pe, paslanmaz çelik, aluminyum dahil her türlü yüzeyde güvenle 
kullanılır.  Lastik, kauçuk, ventil ve contalara zarar vermez. Mermer yüzeylerde 
kullanmayınız. 

TEKNİK BİLGİ : 
pH : 2.00 (±1.0) 
Görünüm : Renksiz Akışkan Sıvı 

BİLEŞİMİ : 
Fosforik asit,  
Amfoterik aktif maddeler içerir. 

DEPOLAMA : 
Güneş ve ışıktan uzak tutunuz. 
Max. 3 bidon üst üste istiflenebilir. 

UYARILAR : 
Mutlaka eldiven kullanınız.  
Gözleri ve cildi tahriş edicidir. 
Mermer yüzeylerde kullanmayınız!… 
Yalnız profesyonel kullanım içindir. 

AMBALAJ ŞEKLİ  
20 KG = 18,72 L Bidon 

  5 KG =  4,67 L Bidon (koli içi 4 adet) 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 
1. Kullanım talimatını mutlaka 

okuyunuz.
2. El ve yüz temizliğinde 

kullanmayınız.
3. Cilt ile uzun süreli temasından 

kaçınınız.
4. Uygulanan yüzeyi bol su ile 

durulayınız.
5. Çamaşır suyu ve diğer 

temizleyicilerle karıştırarak 
kullanmayınız. 

6. Çocuklardan uzak tutunuz.
7. Zehirlenme durumlarında Ulusal 

Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 
114 nolu telefonunu veya Acil 
Sağlık Hizmetlerinin 112 nolu 
telefonunu arayınız.

HYGIENE 15 
Kuvvetli Asidik Köpüklü Hijyenik 

Temizlik Ürünü 

•Alüminyum Yüzeylerde
Güvenle Kullanılır.

•Su Sertliğinden Kaynaklanan
Tuz ve Kireç Birikintilerini
Temizler, Pası Söker ve
Parlaklık Sağlar.

• Kalıntı Bırakmaz.

• Yüksek Köpük Kalitesi
Sayesinde Yüzeylere Çok İyi
Nüfuz Eder.

Tehlike 
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