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Bu ürün bilgisi, ürünlerimizin kullanımı ile ilgili olarak size yardımcı olmak ve bilgilendirmek içindir. Bunun içinde bulunan teknik uygulama bilgileri bizlerin 

şimdiki tecrübelerine dayanır ve normal işletme şartları için düşünülmüştür. Özel şartlar için danışmanlık hizmetimiz mevcuttur. Bu baskıdaki bilgiler gibi 

teknik danışmanlık hizmetimiz ve diğer tavsiyelerimiz ürünün bazı belirli özellikleri veya ürüne uygun somut uygulama amacı ile ilgili olarak bağlayıcı 

değildir. Tam burada 5.paragrafa göre satış şartlarımızı hatırlatırız. 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit HA 026 
 

 
Nötr, El temizleme ürünü 

 
  

Ürün Özellikleri 
 

 Geniş etki spektrumu 

 Cilde uyumlu 

 Nötr kokulu 

 Kullanımı ekonomik 
 

 

Genel Açıklama 
 

Calgonit HA 026 sıvı el yıkama sabunudur.  

Calgonit HA 026 ile gıda maddeleri alanında çalışanların, gerekli personel el hijyeni şartları sağlanır. 

calgonit HA 026; güçlü bir temizleme etkisine sahiptir, pH nötr ve lipit düzenleyicidir, böylece mükemmel 

bir cilt toleransı elde edilir. 

calgonit HA 026; lavabolarda sabun ve kir kalıntısı bırakmaz ve kullanımı ekonomiktir. 
 

 

Uygulama 
 

calgonit HA 026 sabun rezervuarından seyreltmeden direk ele uygulanır ve eller 20-30 saniye süreyle 

parmak arası, avuç içi ve bileklere kadar güzelce ovulur ardından iyice durulanır, durulama yapıldıktan 

sonra eller kurulanır. 
 

 

Malzeme Uyumu 
 

calgonit HA 026 cilt için uyumludur. Gıda maddeleri ve Tarım işletmelerinde (çiftlikler, sağım merkezeleri 

ve mandıralar) kullanılan genel malzemelere zarar vermez. 
  

 

TeknikVeriler 
 

Görünüş  : Yeşil, viskoz sıvı 

Koku    : Kokusuz  

pH     : Nötral 

 
 

İçerikler  
 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, C12-15 Pareth-9, PEG 7 Glyceryl 

Cocoate, Triclosan, Chloracetamide, Citric Acid, Sodium Benzoate, CI 42090 /19140 
 

 

 

 
Ürünün, kimyasallar kanunlarına göre kozmetik madde olarak tanımlanma zorunluluğu yoktur.   

Genel korunma tedbirlerine yine de dikkat edilmelidir. 

Sağlık ve güvenlik bilgileri için bu ürünün Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın. 

 


