ÇBS HOMELINE - Klozet Kapağı ve Kapı Kolu Hijyenik Temizleyici
Ürün Kodu : 40057
Kullanım Alanları ve Özellikleri:
Klozet kapağı ve Kapı kolı Hijyenik olarak temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılır. Alkol bazlı
hijyenik temizleme ürünüdür. Klozet kapağının yüzeyindeki kalıntılar giderildikten sonra püskürtme
başlığını püskürtme konumuna getirin sonra yüzeye sıkın 1-2 dakika etki etmesini bekleyin ve daha sonra
tuvalet kağıdı ile klozet kapağının yüzeyini siliniz. Ürünü direkt olarak kullanabilirsiniz, durulama
gerektirmez.
Tüketicinin Dikkatine:
Kullanımdan önce kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Hafif yanıcı maddedir. Serin yerde muhafaza
ediniz. Cildi tahriş edicidir. Yüksek miktarda klor içeren malzemelerle karıştırmayınız. Yüz, vucüt ve gıda
maddelerinin temizliğinde kullanmayınız ve aynı yerde muhafaza etmeyiniz. Göz ile teması halinde bol su
ile yıkayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Buharını solumayınız. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza
ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Atık ambalajları yerel düzenlemelere uygun olarak bertaraf ediniz. Acil
durumlarda Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) 114 nolu telefonunu arayınız.
Çevreye Etkisi: İçeririndeki aktif maddeler %80 olarak geri dönüşümlüdür. Ambalaj pet kapak plastik olup,
geri dönüşümlüdür.
Ürün Bileşimi: Propan-2-OL, Kathon CG II o.02, Paraben, Esans, Saf Su
Ambalaj : 100ML. 500ML.

ÇKS Homeline Hijyenik Buzdolabı Temizleyici
Ürün Kodu : 40039
Ürün Tanımı:
Evinizde ve işyerinizde Buzdolabınızı hijyenik olarak temizlemek ve dezenfekte etmek için kullanılır Alkol
bazlı hijyenik temizleme ürünüdür.
Kullanım Şekli:
Ürünü kullanmadan önce buzdolabınızın içinin boş olmasına ve herhangi bir gıda maddesinin buzdolabının
içinde bulunmamasına dikkat ediniz. Buzdolabınızın içi boşken temizleyiniz. Buzdolabının iç yüzeyindeki
kalıntılar giderildikten sonra uygulayınız.Püskürtme başlığını püskürtme konumuna getirdikten sonra
yüzeye sıkın ve 1-2 dakika etki etmesini bekleyin daha sonra buzdolabının iç yüzeyini temiz bir bez veya
kağıt havlu ile siliniz.Ürünü direk olarak kullanabilirsiniz,durulama gerektirmez.
Derin dondurucuda ve buzlukta kullanırken:
Derin dondurucunun ve buzluğun içinin boş olamsına. ve fişin çekildikten buzların erimesinden sonra
uygulayınız.
Dolum Miktarı: 500ml.

BS HOMELINE - Beyaz Eşya Cilası
Ürün Kodu : 40019
Kullanım Alanları :
Eski ve yeni tüm beyaz eşyalarınızı temizler, parlatır ve korur.
Beyaz eşyalarınızın üzerinde ince parlak bir film tabakası oluşturarak yüzeyi dış etkenlere karşı korur. Yeni
veya zamanla parlaklığını kaybetmiş beyaz eşyalarınıza uygulayabilirsiniz.Lekeleri, kirleri ve isleri temizler
beyaz eşyalarınızın boyasını parlatır ve korur.
Uygulama: Homeline beyaz eşya cilasını uygulayacağınız beyaz eşyanızı nemli bir bezle iyice temizleyiniz
ve kurulayınız. Kutuyu kullanmadan önce çalkalayınız. Uygulanacak yüzeye ürünü tüy bırakmayan bir bez
veya pamuk yardımıyla yüzeye ince bir tabaka halinde hafif bastırarak sürünüz. Yüzeye uygulanan cila
kuruduktan sonra temiz kuru bir bez yardımıyla silerek parlatınız. Gerekirse işlemi tekrarlayınız. Evinizde
bulunan beyaz eşyalarınıza uygulama yapacağınız sırada güneş ışığına maruz kalmamasına dikkat
ediniz(Cila uygulanırken çabuk kurumasına neden olur) Beyaz eşyalarınızın üzerinde bulunan plastik
aksama uygulamayınız ve değmemsine dikkat ediniz. Uygulama işlemi bittikten sonra kutunun azını iyice
kapatınız, ateşten uzak tutunuz serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
Ambalaj : 250ml.

ÇBS HOMELINE - Plastik Mobilya ve PVC Doğrama Temizleyici
Ürün Kodu : 40020
Plastik Mobilya ve PVC Doğramalarınızı özel formülü ile kolay ve mükemmel bir şekilde temizler.
Özellikleri: Kolay ve çabuk uygulanır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Püskürtme başlığını püskürtme konumuna getirdikten sonra ürünü püskürtün ve yaklaşık 1 dk etki etmesini
bekleyin. Yumuşayan kirleri ıslak bir bezle silin ve yüzeyi suyla durulayın.
Plastik mobilyalarda kullanım:
Plastik mobilyanızın üzerine sıkın ve 1 dakika etki etmesini bekleyin daha sonra temiz bir bez yardımıyla
yüzeyi siliniz mümkünse yıkayınız veya temiz nemli bir bez ile siliniz.
Pvc pencerelerde Kullanım:
Yeni ve eski tüm Pvc pencerelerde kullanabileceğiniz bir üründür. Pencerelerinizin üzerinde bulunan
kirlerin veya etiket kalıntılarının üzerine sıkın ve 1 dakika etki etmesini bekleyin daha sonra temiz bir bez
yardımızyla pvc pencerelerinizi siliniz .
Ambalaj : 500ml.

ÇBS HOMELINE - Truva Ahşap Temizleme Spreyi Antistatik
Ürün Kodu : 40024
Uygulama Alanları: Evinizde ve işyerinizde bulunan yeni veya eski masa, sandalye, kitaplık, komidin,
mutfak dolapları kısaca günlük temizlikte Ahşap yüzeylerde güvenle kullanacağınız bir üründür. Yüzeyi
temizler ve rengini canlandırır ve tozlanmayı geciktirir.
Özellikleri: Kolay ve çabuk uygulanır. İç mekanlarda tüm ahşap yüzeylerde kullanıma uygundur. Püskürtme
başlığını püskürtme konumuna getirdikten sonra ürünü püskürtün, temiz ve tüy bırakmayan bir bez
yardımıyla yüzeyi siliniz.
Ambalaj : 500ml.

ÇBS HOMELINE - Mermer Temizleyici
Ürün Kodu : 40021
Kullanım alanları: Kolay ve çabuk uygulanır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.Tüm mermer
çeşitlerinden yapılan yer zeminlerinde, mermer pencere kenarları ve mutfak tezgahlarında kullanılabilir.
Kullanım: Yüzeyi kaba kirlerden arındırınız. Ürünü Yüzeyin üzerine dökünüz ve yaklaşık 30sn. sonra
yüzeyi nemli temiz bir bez yardımı ile siliniz ve suyla durulayınız. Daha sonra bilindik temizleme
yöntemler ile temizleyiniz isteğe göre bu uygulamadan sonra yüzeye cila uygulayınız.Temizleme işlemini 1
er metrekarelik alanlar halinde yapınız.
Ambalaj: 1000ml.

ÇBS HOMELINE - Küf ve Mantar Temizleyici Sprey
Ürün Kodu : 40023
Ev veya işyerinizde Rutubet ve neme mazur kalan yüzeylerde küf ve mantar oluşumunu temizler.
Özellikleri: Kolay ve çabuk uygulanır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur. Ahşap yüzeyler, Mutfak
dolapları, Duvarlar, Duvar Kağıtları, Boyalı tavan ve duvarlarda, Banyo Fayans ve Kalebodurlarında
kullanabileceğiniz bir üründür.
Püskürtme başlığını püskürtme konumuna getirdikten sonra ürünü püskürtün ve yüzeyin emmesini bekleyin.
Kışın bu işlemi haftada bir tekrarlayınız.
İç cephe boyalarında kullanımı: Boya yapmadan önce sulandırma işlemi sırasında boyanın içerisine litre
başına 20ml konularak karıştırılır ve boya yüzeye uygulanır.
Ambalaj : 500ml.

ÇBS HOMELINE - Güçlü Sıva ve Harç Kalıntıları Sökücü
Ürün Kodu : 40022
Kullanım Alanları: Kolay ve çabuk uygulanır. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Duvarlarda uygulanan yanlış sıvaların gevşetilip sökülmesinde. Tüm Sırlanmış fayans çeşitleri ve yer
karoları ile Suni Taş zeminlerde kullanıma uygundur.
Dikkat :Tahriş edici ve aşındırıcıdır. Plastik eldiven kullanmadan kesinlikle kullanmayınız.
Cilt, Ağız ve Göz ile Temasından Kaçınınız.
Kullanım: Yüzey üzerinde bulunan Kum ve toprak kalıntılarını yüzeyden süpürün ve yüzeyi kaba kirlerden
arındırınız.Yüzey üzerinde bulunan Kaba harç, çimento, beton ve Sıva artıklarının üzerine Çbs Homeline
Güçlü Sıva ve Harç kalıntıları temizleyici ürününü yüzey üzerinde bulunan artıklar nemli ve ıslak bir
görünüm alana kadar ürün artıkların üzerine dökülür. Yaklaşık 30dk. beklemek suretiyle temizlenecek
yüzeye yapışan malzemelerin gevşemesi sağlanır. Yüzeye zarar vermeyecek plastik bir inşat fırçası veya
spatula yardımıyla yapışan malzemeler yüzeyden çıkarılır. Daha sonra yüzeyi su ve bilindik yöntemler ile
temizlenir. Zor ve kalın artıklarda işlemi tekrar ediniz ve bekleme süresini uzatınız.
Ambalaj: 1000ml.

ÇBS HOMELINE - Duşakabin ve Pencere Su Damla Kaydırıcı Sprey
Ürün Kodu : 40025
Özellikleri: Temizlenmiş olan Cam Duşakabinler ve pencerelerinizde kullanabileceğiniz bir üründür.
Kolay ve çabuk uygulanır.
İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Uygulanacak olan yüzeyin daha önceden temiz ve kuru olması gerekir.
Duşakabinlerde kullanımı: Temiz cama uygulayınız püskürtme başlığını püskürtme konumuna getirdikten
sonra ürünü Duşakabininizin camına püskürtün temiz kuru bir bez yardımıyla yüzeye yedirin ve kurumasını
sağlayın ,kuruduktan sonra temiz kuru bir bez ile üzerinden silin daha sonra yüzeyi su ile yıkayın en son
olarak kurulayın. En iyi performansı almak için haftada bir uygulayın ve duştan çıktıktan sonra camlarınıza
su tutup bir bez ile siliniz.
Pencere Camlarında Kullanım: Temiz cama uygulayınız, püskürtme başlığını püskürtme konumuna
getirdikten sonra ürünü camınıza püskürtün temiz kuru bir bez yardımıyla yüzeye yedirin ve kurumasını
sağlayın, kuruduktan sonra temiz kuru bir bez ile üzerinden silin daha sonra yüzeyi su ile yıkayın veya ıslak
bir bez yardımıyla silin en son olarak kurulayın. En iyi performansı almak için Yağmur yağdıktan sonra
camlarınıza toz yapışmaması için kalan su damlası olursa bir bez ile siliniz.
Ambalaj : 500ml.

ÇBS HOMELINE - Derz Temizleyici
Ürün Kodu : 40107
Kullanım Alanları ve Özellikleri :
Yer ve duvar fayanslarınızın ek yerlerinde oluşan inatçı kirleri kolayca temizler. Tüm fayans ve taş
yüzeylere (cilalı/cilasız fayans, doğal ve yapay taş yüzeylere uygundur. Kolay ve çabuk uygulanır.
İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.
Püskürtme başlığını püskürtme konumuna getirdikten sonra ürünü püskürtün ve yaklaşık 1dk. etki etmesini
bekleyin. Yumuşayan kirleri ıslak bir bezle silin ve yüzeyi suyla durulayın. Dikkat! Akrilik yüzeylerde
kullanıma uygun değildir. Cilalı yüzeylerde kullanmadan önce ürünü görünmeyen bir yerde test ediniz.
Ürün Bileşimi
:
Organik asitler ve anyonik aktif madde, boya, parfüm, koruyucu ve NACL içerir
Ambalaj : 500ml. – 5000ml. – 10 Lt.- 30Lt.

ÇBS HOMELINE – İnşaat Sonrası Temizleyici
Ürün Kodu : 40108
Kullanım Alanları ve Özellikleri :
Güçlü ve konsantre formül ile senelerin birikmiş kirlerini ve normal temizliyicilerin çıkaramadığı her türlü
yerleşik kiri yok eder. İnşaat ve restorasyon sonrası temizlikler için idealdir. Boya artıkları, tutkal kalıntıları,
katran, zift, yağ ve etiket lekelerini yok eder.
Dikkat! Sulandırmadan laminantlarda, sırlanmamış fayanslarda, cilasız parke yüzeylerine ve cam yüzeylerde
kullanmayınız.
Kullanım Alanları ve Özellikleri :
Ürünü kullanmadan önce yüzeyin görünmeyen bir yerinde dayanıklılık açısından test ediniz. Boya tutkal
kalıntıları, katran, yağ ve etiket lekeleri, eski cilaları ve tabakaların yok edilmesi işleminde; Yüzeyi ıslak bir
bezle ıslatın, ürünü direkt olarak uygulayın ve 10 dk. Etki etmesini bekleyip, bir inşaat fırçası veya bez
yardımı ile tabakayı toplayın ve suyla durulayın, gerekirse işlemi tekrar edin. Bu işlemi 2 metrkalelik
bölümler halinde uygulanması tavsiye edilir. Normal temizliği 2 kapak(30ml.) ürünü 5 litre suya karıştırarak
yapabilirsiniz. Çok kirli alanlarda ürünü direkt veya 1’e 1 oranında su ile karıştırabilirsiniz.
Ürün Bileşimi
:
Organik solvent karışımı, amonyak, İ.P.A, NP10,E.D.T.A, parfüm koruyucu, boya, de-iyonize su içerir.
Ambalaj : 1Lt. – 5Lt. – 10 Lt.- 30Lt.

BS HOMELINE – Çimento Artığı Temizleyici
Ürün Kodu : 40109
Kullanım Alanları ve Özellikleri :
Tüm fayans çeşitleri, yer karoları doğal ve suni taş zeminlerde kullanıma uygundur.
Yüzey üzerinde bulunan kum, kaba çimento ve toprak kalıntılarını yüzeyden süpürür.Yüzeye yapışıp kalan
harç, çimento, ve beton artıklarının üzerine ÇBS Çimento Artıklar Temizleyici ürünü yüzey üzerinde
bulunan artıklar nemli ve ıslak bir görünüm alana kadar ürün artıkların üzerine dökülür 5-10 dk. arası
beklemek süretiyle temizlenecek yüzeye yapışkan malzemelerin gevşemesini sağlanır. Yüzeye zarar
vermeyecek plastik bir inşaat fırçası veya nemli bir bez yardımıyla yapışan malzemeler yüzeyden çıkarılır.
Daha sonra yüzey su ve bilindik yöntemler ile temizlenir.
Ürün Bileşimi
:
Organik ait karışımı, noniyonik aktif madde, parfüm, boya, koruyucu ve de-iyonize su içerir.
Ambalaj : 1Lt. – 5Lt. – 10 Lt.- 30Lt

ÇBS HOMELINE Inox Parlatıcı
Ürün Kodu : 40111
Evde bulunan Inox Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın ve Davlumbaz yüzeylerde
kullanabileceğiniz bir üründür. Yüzeyi temizler parlatır ve parmak izlerini giderir.
Özellikleri
: Kolay ve çabuk uygulanır, iç mekanlarda kullanımauygundur. Püskürtme başlığını
püskürtme konumuna getirdikten sonra ürünü püskürtün. Temiz tüy bırakmayan bir pamuklu bez yardımıyla
yüzeyi siliniz ve parlatınız.
Önemli Talimatlar: Göz ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak
tutunuz, gıda maddeleri ile aynı yerde muhafaza etmeyiniz. Plastik eldiven takıldıktan sonra kullanılması
tavsiye edilir. İyi havalandırılmış ortamda kullanınız. Ürünü direk solumayınız. Yutulması halinde ürünün
etiketi ile birlikte tıbbi yardım alabileceğimiz bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Çevre Etkisi
: İçeriğinde aktiv maddeler %80 geri dönüşümlüdür. Ambalaj polietilen, kapak plastik olup
geridönüşümlüdür.. İçme suyuna ve yer altı sularına karışmamasına dikkat ediniz.

ÇBS Autoline Pas Sökücü ve Yağlayıcı
Ürün Kodu : 40007
ÇBS Autoline Pas Sökücü Ve Yağlayıcı
Ürün Kodu : 40007
Ürün tanımı:
Ateşleme sistemini nemlendirerek start ve hareket sorunlarını engeller. Metal parçalar için sulu ve nemli
ortamlarda dahi üstün koruma sağlar. Pas tutmuş vida, civata ve benzeri parçaların kolayca sökülmesini
sağlar. Pas oluşumunu engeller. Aşımalara karşı korur. Yağlama ve temizleme sağlar. Sıkışmış parçaları
kolaylıkla açar. Sürtünmeden kaynaklanan sesleri yok eder. Korozyonu önler.
Kullanım Talimatı:
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. Kutu her konumda ürünü püskürtebilir.
Dolum Net : 200 ml. ve 400 ml.

