Reassure cleaning and hygiene
standarts of your company

Biz;
Başlangıç ve bitiş tarihi olan bir işletme değil,
Sonsuz geçmişin bilgi ve birikimini, bilimsel tekniklerle
bütünleştirip, Sonsuz gelecekteki yaşama taşıyan sevgi,
saygı dolu yürekler, Geçmişin köklerinden geleceğin
dallarına ve yapraklarına yolculuğuz.

We
are not an organization with a starting or ending date.
We are souls full of love and respect who combine the
knowledge of the vast past with scientific techniques, and
carry this combination to the life of the vast future.
We are the journey from the roots of the past to the
branches and leaves of the future.

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1010 Yüzey Temizlik Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün tüm genel yüzeylerin temizliğinde kullanıma uygundur. Masa, kapı, sandalye, dolap yüzeyleri,
ayna, cam vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Ofis, kreş vb.
ortamlarda her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir. Yüzeyde kalıntı bırakmaz. Hoş ve ferah kokusu
ile uzun süreli temizlik hissi sağlarken, yoğunlaştırılmış formülü ile minimum kullanımda maksimum
performans gösterir. Ekonomiktir.
Genel yüzey temizliğinde 5 lt suya yaklaşık 1 çay bardağı ( 1 lt suya 20 gr ürün ) ürün konularak
veya temizlik yapılacak yüzeye püskürtülüp temiz bir bez ile silerek kullanılır.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. (% 2)
Dozaj: 20gr ürün / 1lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Mavi Sıvı
pH değeri (direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1010 Surface Cleaning Product

Application Area / Method:

Used in cleaning of all general surfaces. Designed to be exclusively used in cleaning of surfaces
such as tables, doors, chairs, cabinet surfaces, mirrors, glasses, etc. Can be used safely on all
types of surfaces in offices, kindergartens, etc. Does not leave any residue on the surface.
Provides maximum performance with minimum consumption thanks to its condensed formula
while ensuring the feeling of long term cleanness with its pleasant and refreshing odor.
Economical. Add approximately 1 tea glass of product to 5L water (20g product to 1L water) for
general surface cleaning or spray on the surface and wipe with a clean cloth.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Blue Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1020 Zemin Temizlik Ürünü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün; özel formülü ile her tür zeminde kullanıma uygundur. Ev, okul hastane vb. zeminleri
derinlemesine temizlerken, kalıcı ve ferah kokusu ile uzun süreli temizlik hissi sağlar. Konsantre
formülü sayesinde oldukça ekonomiktir. Su ile % 2 oranında seyreltilerek kullanılır. Zemin
temizliğinde 5 lt suya 1 çay bardağı ürün ( 1 lt suya 20 gr ürün ) koyarak zemin temizliğini yapılır.
Taş zeminleri yıkamaya uygundur, aynı şekilde seyreltme yapılarak zemin yıkanır ve kurumaya
bırakılır. Durulama gerektirmez.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Yeşil Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 8.00-9.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1020 Floor Cleaning Product

Application Area / Method:

Used for all types of floors. Provides long-term feeling of cleanness with its long-lasting and
refreshing odor while allowing deep cleaning of surfaces of homes, schools, hospitals, etc.
Economical thanks to its concentrated formula. Dilute by 2% using water. Add 1 tea glass of
product to 5L water (20g product to 1L water) for floor cleaning. Suitable for washing stone floors.
Wash the floor after diluting and let it dry in the air. Do not rinse.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Green Liquid
pH value (direct - 20 °C): 8.00-9.00
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1030 Banyo WC Temizlik Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün banyolarda; fayans, karo taş, derz, armatür, klozet-wc, lavabo, vb. alanlarda oluşan kir ve
kireç kalıntılarının temizliği ile günlük temizlikte kullanılır. Banyo yüzeylerinde zamanla oluşan
kireç ve kir kalıntılarını kolayca temizlerken, yüzeye uzun süreli parlaklık sağlar. Ürün içeriğinde;
zararlı asitler içermediğinden her türlü yüzeyde güvenle kullanılabilir. Konsantre formülü sayesinde
oldukça ekonomiktir. Kir ve kireç miktarına bağlı olarak doğrudan veya su ile % 2 oranında
seyreltilerek kullanılır, kullanım sonrası durulama yapılıp yüzey kurumaya bırakılır. Sadece
profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım olarak konsantre veya 20 gr/lt
oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Kırmızı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1030 WC Cleaning Product
Application Area / Method:

Used in cleaning of dirt, lime and residues and daily cleaning of bathrooms, tiles, ceramics, joints,
fixtures, water closets, sinks, etc.Cleans lime and dirt residues accumulated on bathroom
surfaces easily, provides long-term brightness on the surface. Can be used safely on all types of
surfaces since it does not contain any harmful acids. Economical thanks to its concentrated
formula. Use directly or after diluting to 2% with water depending on dirt and lime conditions,
rinse and leave the surface to dry in the air.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form or after
diluting to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Red Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1040 Oda Parfümü
Kullanım Yeri / Şekli:

Günlük yaşam alanlarında ki kötü kokuyu bastırmak için tasarlanmıştır. Oda, ofis tuvalet, banyo,
mutfak ve her türlü ortamdaki kötü kokuları bastırarak yaşam alanlarınızın daha ferah kokmasını
sağlar. Çamaşırlarda, halı, perde, koltuklar vb. tekstil yüzeylerde kullanımı uygundur. İçeriğinde
gizlediği 27 farklı kokuyu ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak süre ilerledikçe, farklı
zamanlarda almanızı sağlar. Parfüm makinesi veya spreyleme yöntemi ile kullanımı uygundur.
Suyla seyreltilerek ya da konsantre olarak kullanılabilir. Sadece profesyonel / endüstriyel
kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak;
konsantre yada seyreltilerek
kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 1 L PE şişe veya 5 L PE bidon

1040 Room Perfume
Application Area / Method:

Designed to suppress the bad odors in daily living spaces. Suppresses the bad odors in all types
of areas such as rooms, offices, WCs, bathrooms and kitchens, and make them smell fresher.
Suitable to be used on textile surfaces such as laundries, carpets, curtains and sofas. Enables
you to smell the 27 different scents in its formula at different times based on ambient humidity
and temperature. Suitable to be used with perfume machine or spraying method.
Use by diluting with water or in concentrated form. Only for professional / industrial use.

Application Amount:
Apply in concentrated
or diluted form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 1L PE bottle or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1050 Ağır Kir ve Cila Sökücü

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün ağır yağlı, kirli yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Uygulanacak zemine ve kir miktarına bağlı
olarak paspas veya cila makinesi ile kullanılabilir. Zeminlerde oluşan, kalem, mürekkep vb. lekeler
üzerinde de etkilidir. Ürün konsantredir, su ile % 2 oranında ( kir miktarına göre arttırılabilir )
seyrelterek veya kirli yüzeye doğrudan püskürterek kullanabilirsiniz. Kullandıktan sonra yüzeyi
durulayınız ve kurumaya bırakınız.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Mor Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 11.50-12.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1050 Heavy Dirt and Polish Remover

Application Area / Method:

Used in cleaning of heavily greasy and dirty surfaces. Can be applied using a mop or polisher
depending on the application surface and amount of dirt. Effective on surface stains such as pen
and ink stains. Product is in concentrated form. Apply after diluting to 2% with water (may be
increased depending on the amount of dirt) or by spraying directly on the dirty surface. Rinse the
surface and leave it to dry in the air.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Purple Liquid
pH value (1% - 20 °C): 11.50-12.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1060 Metal Yüzey Temizlik ve Bakım
Kullanım Yeri / Şekli:

Paslanmaz metal yüzeylerin bakım ve temizliğinde kullanılır. Metal yüzeylerde zaman içerisinde
lekelenme sonucunda oluşan mat görünümü yok eder ve yüzeye parlaklık kazandırır.
Ürün doğrudan temiz bir bez ya da sünger yardımı ile yüzeye yayılır, oval hareketler ile metal
yüzeye iyice yedirilir. Uygulama sonrası yüzey temiz ve hav bırakmayan bir bez ile parlatılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
Ambalaj: 750 ML PET şişe

1060 Metal Surface Cleaning and Care
Application Area / Method:

Used in cleaning and care of stainless metal surfaces. Eliminated the matte look of metal surfaces
due to staining over time, and provides a shiny appearance.
Spread directly on the surface using a clean cloth or sponge, apply with circular movements to
enable the metal surface to absorb the product. Shine the surface with a clean and lint-free cloth
after application.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
Packaging: 750ml PET bottle

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1070 Ahşap Yüzey Temizleyici ve Parlatıcı
Kullanım Yeri / Şekli:

Tüm ahşap yüzeylerin temizliği ve bakımı için tasarlanmıştır. Cilalı ve cilasız ahşap mobilya
yüzeylerinin temizliğinde; doğrudan püskürtülerek ya da suyla seyreltilerek kullanılabilir. Ahşap
yüzeylerin temizliğini yaparken parlaklık veriri ve bakımını sağlar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Zemin temizliği için ; 20 gr/lt oranında
su ile seyreltilerek ıslak mop ile
zemine uygulanır ve zemin kurumaya
bırakılır. (%2)
Ahşap mobilya temizliği için ;
20 gr/lt oranında su ile seyreltilerek
temiz hav bırakmayan bir bez ile
yüzeye uygulanır. Ürün doğrudan
beze püskürtülerek de uygulanabilir.
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri ( direkt – 20 C ):
6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon, 750 ML.
PET şişe

1070 Wood Surface Cleaner and Polisher
Application Area / Method:

Designed for cleaning and care of all wooden surfaces. Apply by directly spraying or after diluting
with water for cleaning polished and non-polished surfaces of wooden furniture. Cleaning allows
for shiny wooden surfaces while caring for the material.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Floor cleaning: Dilute to 20g/L with
water, apply with a wet mop, and
leave the floor to dry in the air. (2%)
Wooden furniture cleaning:
Dilute to 20g/L with water and apply
to the surface with a lint-free cloth.
Can be applied by directly spraying
on the cloth.
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Light
Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C):
6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum,
750ml PET bottle

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1080 Kireç-Beton Çözücü
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün asidiktir, inşaat sonrası oluşan kireç beton kalıntılarının temizliği için kullanılmaktadır.
Fayans, karo taş gibi sert yüzeylerde kullanımı uygundur, mermer ve cilalı yüzeylerde kullanılmaz.
Yüzeylerdeki kireç ve beton kalıntısı miktarına bağlı olarak konsantre veya seyreltilmiş şekilde
kullanımı uygundur.Kullanım sonrası, durulama yapılıp yüzey kurumaya bırakılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak
yoğun kireç ve beton
kalıntısı için konsantre,
daha hafif kireç ve beton
kalıntısı için; %2 oranına
kadar sulandırılarak
kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:
Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1080 Lime-Concrete Remover
Application Area / Method:

The product is acidic. Used for cleaning the lime/concrete residues after construction. Suitable for
application on hard surfaces such as tiles and ceramics. Not suitable for marble and varnished
surfaces. May be used in concentrated or diluted form depending on the amount of lime and
concrete residues on surfaces.
Rinse and leave the surface to dry in the air after application.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form
for intense lime and concrete
residues, apply after diluting
to 2% for mild lime and
concrete residues.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1090 Polimerize Cila

Kullanım Yeri / Şekli:

PVC, Linolyum, Marley vb. zeminlerin periyodik bakımı ve cilalanması işleminde kullanılır.
Cilalanacak yüzeyin kir ve eski cila katmanları kir ve cila sökücü ile temizlenir ve kurumaya
bırakılır. Kuruyan yüzeye, ambalaj kapağına açılan bir delikten 1 cm ip kalınlığında 50 cm ara ile
“S” şeklinde cila bırakılır. Bırakılan cila nemli mop yardımı ile yine “S” şeklinde yüzeye yayılarak
kurumaya bırakılır. Gerek duyulursa aynı uygulama bir kez daha tekrarlanır ve iki kat cila
uygulanmış olur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre olarak
doğrudan yüzeye uygulanır.

Ürün Özellikleri:
Görünüş: Opak Sıvı
Ambalaj: 5 L PE bidon

1090 Polymerized Polish

Application Area / Method:

Used in periodic care and polishing of floors such as PVC, Linoleum, Vinyl. Remove dirt and old
polish layers using a dirt and polish remover, leave it to dry in the air. Pour the polish on the dry
surface in 1cm thick "S" forms with 50cm spacing from a hole opened in the packaging lid. Spread
the polish on the surface in "S" forms using a damp mop, and leave it to dry in the air. Repeat the
same steps if required to apply a second coat.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dosing: Apply directly on the
surface in concentrated
form.

Appearance: Opaque Liquid
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1092 Toz Toplama Maddesi
Kullanım Yeri / Şekli:

Cilalı yüzeylerde, taş ve parlak zeminlerde gün içinde oluşan tozlanmaların ıslak paspasa gerek
kalmadan temizliği için kullanılır. Ürün antistatik özelliği sayesinde uygulama sonrası tekrar
tozlanmayı geciktirir ve uzun süreli parlaklık sağlar.
Üründen mop yüzeyine 3-5 ml püskürtüp 3-6 saat kadar beklettikten sonra tozlanan yüzeyde
gezdirilerek yüzey temizlenir. Zemin harici diğer yüzeylerde ( mobilya metal vb ) aynı şekilde
beze püskürtülerek uygulama yapılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozaj: Konsantre olarak
doğrudan yüzeye uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
Ambalaj: 5 L PE bidon- 750 ML PET şişe

1092 Dust Collecting Substance
Application Area / Method:

Used to clean the daily dust on polished, stone and glossy floors without using a damp mop.
Delays dust formation and provides lasting shiny surfaces thanks to its anti-static quality.
Spray 3-5ml product on the mop surface, wait for 3-6 hours and clean the dusty surface. Apply to
surfaces other than floors (such as furniture, metal) in a similar way by spraying on a cloth.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dosing: Apply directly on the
surface in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
Packaging: 5L PE drum, 750ml PET bottle

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1100 Kristalize Cila
Kullanım Yeri / Şekli:

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat içeren doğal taş zeminlerde periyodik bakım,
parlatma/cilalama işleminde kullanılır. Uygulandığı yüzeyde sert ve çizilmeyen bir film oluşturarak yüzeyin korunmasını sağlar. Temizlenmiş ve iyice kurutulmuş zemine püskürtülerek cila
makinesine takılmış çelik yün ped ile istenen parlaklık sağlanana kadar uygulama yapılır. En az
iki defa işlem tekrarlanır. Hafif nemlendirilmiş kuru mop yardımı ile zeminde kalan çelik yün ped
parçaları yüzeyden alınır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Dozaj : Konsantre olarak doğrudan
yüzeye püskürtülerek uygulanır.

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
Ambalaj: 5 L PE bidon

1100 Crystallized Polish
Application Area / Method:

Used for periodic care and polishing/shining of natural stone floors containing calcium carbonate
such as marble, travertine and tile. Protects the surface by creating a hard and scratch-proof film
on the application surface. Apply until reaching the desired glossiness with a steel wool pad
attached to a polisher after spraying onto the cleaned and well-dried floor. Repeat the same
process at least twice. Remove any remaining steel wool pad particles using a slightly damp mop.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:
Dosing: Spray directly on the
surface in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1110 Köpük Kesici
Kullanım Yeri / Şekli:

Temizlik makinelerinin ( zemin yıkama makinesi, halı yıkama makinesi vb.) su tanklarında oluşan
köpüğü engellemek için, doğrudan kirli su tanklarının içine konularak kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Oluşan köpüğün miktarına bağlı olarak
konsantre kullanılır. 50 litre kirli su tankı
içine 250 ml konsantre olarak konulur.
Dozaj: 5 ml / Litre

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Opak Beyaz Sıvı
pH değeri( direkt – 20 C ): 3.00-4.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1110 Anti-Foam

Application Area / Method:
Added directly into the waste water tanks of cleaning machines (such as floor washing machine,
carpet washing machine, etc.) to prevent formation of foam.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Used in concentrated form depending
on the amount of foam. Add 250ml
concentrated product in 50L waste
water tank.
Dosing: 5ml/L

Appearance: Opaque White Liquid
pH value (direct - 20 °C): 3.00-4.00
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1120 Halı Yıkama Şampuanı

Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün halı yüzeylerindeki genel kirlerin ve yağ, boya, kalem lekesi gibi lekelerin temizliğinde
kullanılır. Antika ve özel halılarda dahil olmak üzere tüm halıların makine ile veya el ile
yıkanmasında kullanılır. Her türlü halıda güvenle kullanılabilir. Renk solması veya renk
karışması yapmaz. Her hangi bir leke çıkarıcı deterjana ya da çamaşır suyu kullanmanıza
gerek kalmaz. Halılarda çok özel bir parlaklık ve yumuşaklık sağlar. İçerisindeki özel esansı
sayesinde; parfüm kullanmanıza gerek kalmaz.
Çimen, Kahve, Çay, Şarap, Yağ gibi zor lekelerin üzerine yıkamadan önce; ürün doğrudan
püskürtülüp daha sonra yıkama yapılır.

Kullanım Miktarı:

Yıkanacak halıların kirlilik durumuna
göre 100 litre suya 1-3 litre arasında
konularak iyice karıştırılır ve makine
veya el ile yıkama yapılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Hafif Sarı Sıvı
pH değeri(direk – 20 C ): 3,00-4,00
Ambalaj: 5 L PE bidon

1120 Carpet Washing Shampoo

Application Area / Method:

Used for removing general dirt, oil, paint, ink stains, etc. on carpet surfaces. Used for both
automatic and manual washing of all carpets including antique and custom-made carpets. Can be
used safely on all types of carpets. Does not cause color fading or blending. Does not require use
of stain remover or bleach. Provides an exclusive brightness and softness to carpets. Does not
require use of extra perfumes thanks to the special essence in its formula.
Spray directly on challenging stains such as grass, coffee, tea, wine and oil before washing and
then wash.

Application Amount:

Product Specifications:

Add 1-3L into 100L water based on the
amount of dirt, mix well and wash with
automatically or manually.

Appearance: Clear Mild Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 3.00-4.00
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1130 Zemin Otomat (Hassas ve Cilalı Zemin)
Kullanım Yeri / Şekli:

Okul, hastane, avm vb. yerlerde zemin yıkama otomatları ile her tür zemin temizliği için kullanımı
uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı
olduğu için köpürmez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Yeşil Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1130 Floor Machines (Sensitive and Polished Floors)
Application Area / Method:

Suitable for use with cleaning of all types of surfaces with floor washing machines in schools,
hospitals, shopping malls, etc. Only suitable for industrial floor washing machines, does not
create foam thanks to its anti-foam feature. Shines the surface while deep cleaning.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Green Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1131 Zemin Otomat (Yağlı-Kirli Zemin)
Kullanım Yeri / Şekli:
Zemin yıkama otomatları ile yapılan her türlü yağlı, çok kirli zeminlerin temizliği için kullanımı
uygundur. Sadece endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı
olduğu için köpürmez. Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kir yoğunluğuna göre ürün miktarı
arttırılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 - 20 C):12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1131 Floor Machine (Dirty-Greasy Surfaces)

Application Area / Method:

Suitable for cleaning of all types of oily and dirty floors using floor washing machines. Only
suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam
feature. Shines the surface while deep cleaning.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based
on the intensity of dirt.

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1140 Zemin Otomat (Ağır Sanayi Zemini)
Kullanım Yeri / Şekli:

Ağır sanayi kuruluşlarında (fabrika, depo, bakım servisleri vb.) zemin yıkama otomatları ile yapılan
kauçuk izi, ağır sanayi yağları vb. kirli zeminlerin temizliği için kullanımı uygundur. Sadece
endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için
köpürmez. Yüksek etkili olmasına rağmen zemin yıkama otomatlarına zarar vermez. Yüzeyde
derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kir yoğunluğuna göre ürün miktarı arttırılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 - 20 C):12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1140 Floor Machine (Heavy Industrial Surfaces)
Application Area / Method:

Suitable for cleaning of dirt types such as rubber tracks, heavy industry oils, etc. using floor
washing machines in heavy industry sites (plants, warehouses, services, etc.). Only suitable for
industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam feature. Does not
damage floor washing machines despite its high effectiveness. Shines the surface while deep
cleaning.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based
on the intensity of dirt.

Product Specifications:
Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1141 Zemin Otomat (Kireç Beton Temizliği)
Kullanım Yeri / Şekli:
Okul, hastane, avm, fabrika vb. yerlerde; inşaat ve tadilat sonrası zemin yıkama otomatları ile
yapılan her tür zemin temizliği için kullanımı uygundur. Ön temizlik sonrası zeminlerde kalan ve
temizlik sonralarında tekrar ortaya çıkan kireç, beton temizliklerinde başarılıdır. Sadece
endüstriyel tip zemin yıkama makinelerinde kullanımı uygundur, köpük ayarlı olduğu için
köpürmez. Yüksek etkili olmasına rağmen zemin yıkama otomatlarına zarar vermez.
Yüzeyde derinlemesine temizlik yaparken parlaklıkta verir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj: 20 gr ürün/1 lt su
Kireç yoğunluğuna göre ürün miktarı arttırılır.

Ürün Özellikleri:
Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 lik - 20 C): 2,50-3,50
Ambalaj: 20 L PE ve 5 L PE bidon

1141 Floor Machines (Lime-Concrete Cleaning)

Application Area / Method:

Suitable for use in cleaning of all types of surfaces with floor washing machines in schools,
hospitals, malls, plants, etc. after construction or repair work. Successful in cleaning lime and
concrete residues which remain on the surfaces after pre-cleaning or resurface after cleaning.
Only suitable for industrial floor washing machines, does not create foam thanks to its anti-foam
feature. Does not damage floor washing machines despite its high effectiveness. Shines the
surface while deep cleaning.Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water
Increase the product amount based
on the intensity of lime.

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 2.50-3.50
Packaging: 20L PE or 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1150 Antistatik Cam Temizleyici
Kullanım Yeri / Şekli:

Dış cephe ve cam yüzeyler ile metal giydirme yüzeylerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Antistatik özelliği sayesinde temizlendikten sonra yüzeylerin kir, toz ve su lekesi tutmasını engeller.
Yüzeylerde leke veya iz bırakmaz. Kova içerisinde köpürtülen ürün; cam pelüşü ile yüzeye yayılır,
ardından cam çekçeği yüzey köpükten arındırılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Açık Mavi Sıvı
pH değeri( direkt – 20 C ): 6.50-7.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

1150 Anti-static Glass Cleaner
Application Area / Method:

Used in cleaning of metal covered surfaces along with external facades and glass surfaces.
Creates dirt-, dust-, water stain-proof surfaces after cleaning thanks to its anti-static quality. Does
not leave any stains or traces on surfaces. Lather up the product inside a bucket, spread the foam
to the surface using a glass cloth, clean the foam using a glass squeegee.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Light Blue Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1160 Mutfak Davlumbaz Sistemleri ve Baca Temizlik Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün alkalidir, yağ kalıntılıları ve ağır kirlerin temizliğinde köpüklü temizlik yöntemi ile kullanılır.
Ürün köpük sistemi ve içeriğindeki özel çözücüler sayesinde birikmiş kiri kolayca çözer. Köpük
yapıcı ajanlar sayesinde kire çok iyi nüfuz eder, içeriğindeki özel çözücüler sayesinde yerleşmiş
kiri kolayca parçalar. Otel, restaurant, sosyal tesisler, yemekhane ve yemek şirketlerinin
mutfaklarında bulunan ocakların ve bunların üzerinde bulunan bacaların yemek kızartma
buharıyla oluşan yağlı tabakanın temizlenmesi ve sanitasyonu için kullanıma uygundur. Kir
miktarına bağlı olarak 1:1 oranında sulandırılarak ya da konsantre olarak kullanılabilir.
Püskürtme başlığı ile temizlik yapılacak yüzeye köpük püskürtülür, fırça veya sünger yardımı ile
kirin yüzeyden alınması sağlanır. Kullanım sonrası gıda ile temas eden yüzeyler mutlaka su ile
durulanmalıdır.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak yada % 50 oranında
seyreltilerek kullanılmalıdır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 1 – 20 C ): 12,50-13,50
Ambalaj : 20 L PE bidon

1160 Kitchen Hood and Chimney Cleaning Product

Application Area / Method:

The product is alkaline. Used for foam cleaning of oil residues and challenging dirt types. Easily
dissolves accumulated dirt thanks to the foaming system and the special solvents in its formula.
Penetrates well into dirt thanks to the foaming agents, breaks down the dried dirt easily with the
special solvents in its formula. Suitable for cleaning and sanitizing the oil layer created due to
frying steam on stoves and hoods above these stoves in kitchens of hotels, restaurants, social
facilities, dining halls and catering companies.
Applied in concentrated form or after diluting in 1:1 ratio with water depending on the amount of
dirt. Spray foam onto the surface using the spray head, clean the dirt from the surface with the
help of a brush or a sponge. After application, rinse the surfaces that contact with food.

Application Amount:

Product Specifications:

Apply in concentrated form
or after diluting to 50%.

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE drum

Temizlik ve Hijyen
Kimyasalları

1170 Ağır Sanayi ve Makine Temizlik Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün içeriğinde kullanılan çözücüler sayesinde ağır sanayi de yerlerde ve makinelerde oluşan ağır
yağ, katran ve kirlerin temizliğinde etkilidir. Her türlü zeminde kullanıma uygundur. Zeminde ki kir
miktarına bağlı olarak 1:3 / 1:20 arasında seyreltilebilir. Sıcak su ile kullanımda ürün 1:80 oranına
kadar seyreltilebilir. Daha yoğun veya uzun süre beklemiş kirlerde ürünü konsantre olarak yüzeye
uygulanır bir kaç dakika beklenir fırça veya sünger yardımı ile ovulur sonra durulanır. Ürün köpük
ayarlı formülü sayesinde makine ile temizlikte de kullanıma uygundur. Hassas yüzeylerde
(alüminyum vb.) kullanmayınız. Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı 1:3 veya 1:20
oranına kadar seyreltilebilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(% 20 lik - 20 C): 12.50-13.50
Ambalaj: 20 L PE Bidon

1170 Heavy Industry and Machine Cleaning Product
Application Area / Method:

Effective in cleaning of oil, tar and dirt in heavy industry floors and machines thanks to the
solvents in its formula. Suitable to be used on all types of floors. Can be diluted to 1:3 to 1:20
depending on the amount of dirt on the floor. May be diluted to 1:80 when used with hot water.
Apply to the floor in concentrated form for more intense or old stains, wait for few minutes, scrub
with a brush or sponge, and rinse. Suitable for use in cleaning with machine thanks to its
foam-adjusted formula. Do not apply on sensitive surfaces (such as aluminum). Only for
professional / industrial use.

Application Amount:
Dilute to 1:3 to 1:20.

Product Specifications:
Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (20% - 20 °C): 12.50-13.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2010 Klorlu Sanitasyon Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Gıda işletmelerinde; makine, ekipman ve yüzeylerin köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve
hijyenin sağlanmasında kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön
temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça
ile ovalama işlemi yapılır ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir ardından durulanır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 13.00 - 14.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2010 Chlorinated Sanitation Product

Application Area / Method:

Used in food industry to ensure hygiene and to clean the machinery, equipment and surfaces with
foam cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the
surface as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half an hour
and then rinse.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 13.00 - 14.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2011 Şeker Kalıntısı Temizleme Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda üretim işletmelerinde şeker kalıntılarının ve yanmış şekerlerin giderilmesi ve temizlenmesi
için kullanılır. Yüzeye direkt püskürtme yöntemi ile uygulanır, aktif köpük sistemli formülü ile en
ağır şeker kalıntısına bile kolayca işleyerek, temizler. Kullanım şekli olarak, sprey başlıklı bir
uygulama şişesine doldurunuz, yüzeydeki şeker kalıntılarına sprey başlığı ile püskürtünüz, leke
yoğunluğuna göre 15-45 dk bekleyip durulayınız.
Sadece profesyonel/endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı; konsantre
olarak kullanıma uygundur.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

2011 Sugar Residue Cleaning Product
Application Area / Method:

Used to removing and cleaning of sugar residues and burned sugar in food production facilities.
Directly sprayed on the surface, penetrates and removes even the most challenging sugar residues easily with its active foam formula. Fill an application bottle with a spray nozzle, spray on
the sugar residues, wait for 15 to 45 minutes depending on the intensity of the stain, and rinse.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Use in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 5L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2020 Alkali Temizlik ve Hijyen Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Gıda üretim işletmelerinde ağır yağlı yüzeylerin, köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve
hijyeninde kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön temizlik
yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça ile
ovalama işlemi yapılır ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir sonrasında durulanır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:
Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) :12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2020 Alkaline Cleaning and Hygiene Product

Application Area / Method:

Used in food production industry to ensure hygiene and to clean extremely oily surfaces with foam
cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the surface
as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half and hour and
then rinse.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2030 Asidik Temizlik ve Hijyen Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda üretim işletmelerinde kireç tabakalarının , köpüklü temizlik yöntemi ile temizlik ve hijyeninde
kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak ön temizlik yapılır. Ardından
köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır. Yüzeylerde fırça ile ovalama işlemi yapılır
ve ürünün yarım saat kadar kalması beklenir sonra durulanır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) : 1.00 - 2.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2030 Acidic Cleaning and Hygiene Product
Application Area / Method:

Used in food production industry to ensure hygiene and to clean the lime layers with foam
cleaning method. Pre-clean the area by removing food residues. Apply the product on the surface
as foam using a foam system. Scrub the surface using a brush, let it rest for half an hour and
then rinse.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.00 - 2.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2040 Yüzey Dezenfeksiyon Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Gıda işletmelerinde , köpüklü temizlik yöntemi ile makine, ekipman ve yüzeylerin
dezenfeksiyonunda kullanılır. Öncelikle ortamda bulunan gıda kalıntıları uzaklaştırılarak uygun
bir ürün ile ön temizlik yapılır. Ardından köpük sistemi ile ürün yüzeye köpük olarak uygulanır.
Yüzeylerde ürünün yarım saat kadar kalması beklenir ve durulanır. Ürünün dezenfeksiyon
etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:
Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 7.00 - 8.00
Ambalaj : 10 L PE bidon - 1 L PE şişe

2040 Surface Disinfecting Product

Application Area / Method:

Used in disinfecting machinery, equipment and surfaces in food facilities with foam cleaning
method. Remove the food residues, pre-clean the area by using a suitable product. Apply the
product on the surface as foam using a foam system. Let it rest on the surface for half an hour
and rinse. The disinfection efficacy of the product is certified by a university laboratory accredited
by the Republic of Turkey Ministry of Health.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 7.00 - 8.00
Packaging: 10L PE drum or 1L PE bottle

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2050 Alkali CIP Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının
iç kısımlarının kir ve yağlarının temizliğinde CIP sistemi ile kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) : 12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2050 Alkaline CIP Product Chemicals
Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning of dirt and oil residues inside closed cycle production lines
and tanks of food production facilities, especially for beverage.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2060 Asidik CIP Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve
tanklarının iç kısımlarının kireç tabakası taş oluşumlarına karşı temizliğinde CIP sistemi ile
kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:
Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.00 - 2.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2060 Acidic CIP Product Chemicals

Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning of lime layers from interiors of closed cycle production lines
and tanks of food production facilities, especially for beverage.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.00 - 2.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2061 Tek Safhalı CIP ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının
iç kısımlarının temizliğinde CIP sistemi ile asidik ve alkali temizliği aynı anda yapmak için
kullanılır. Tankların, kalıpların, hatların temizliğinde, depolama ve aktarma tanklarında kullanımı
uygundur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C): 1.50 - 2.50
Ambalaj : 20 L PE bidon

2061 Single Phase CIP Product Chemicals
Application Area / Method:

Used with a CIP system in simultaneous acidic and alkaline cleaning of interiors of closed cycle
production lines and tanks of food production facilities, especially for beverage. Suitable for use
in cleaning of tanks, molds, lines, storage and transfer tanks.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 1.50 - 2.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2070 Klorlu CIP Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde kapalı sistem üretim hatlarının ve
tanklarının iç kısımlarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda CIP sistemi ile kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:
Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri(%1 lik - 20 C) : 12.00 - 13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

2070 Chlorinated CIP Product

Application Area / Method:

Used with a CIP system in cleaning and disinfecting of interiors of closed cycle production lines
and tanks of food production facilities, especially for beverage.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2080 Kasa Temizlik Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:

Gıda sanayisinde plastik kasaların temizliği ve hijyeninde kullanılan yüksek alkali temizleme
ürünüdür. İçerdiği hammaddeler sayesinde kasaların sertleşip kırılmasını önler. Dozaj pompası
ile endüstriyel kasa yıkama makinelerinde kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt oranında
sulandırılarak kullanılmalıdır. ( % 2 )
Dozaj : 20 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri( direkt – 20 C ):12.50 - 13.50
Ambalaj : 20 L PE bidon

2080 Bin Cleaning Product
Application Area / Method:

A highly alkaline cleaning product used for cleaning and hygiene of plastic bins in food industry.
Prevents hardening and breaking of bins thanks to the raw materials in its formula. Used in
industrial bin cleaning machines with a dosing pump.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Dilute to 20g/L. (2%)
Dosing: 20g product / 1L water

Product Specifications:
Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 20L PE drum

Gıda Hijyeni
Kimyasalları

2090 Ortam Havası Hijyeni Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Konsantre ortam havası sanitasyon ürünüdür. Ürün içeriğinde ki anti bakteriyel aktif madde
sayesinde kullanım alanlarında işletme havasının dezenfeksiyonunda kullanılır. Gıda fabrikaları
ve gıda işletmelerinin ortam havası dezenfeksiyonunda ULV cihazı ile ortam havasına pülverize
edilerek kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün konsantredir, kullanım dozajı olarak %
2 - 5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Ürün Özellikleri:
Görünüş: Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri( direk – 20 C ): 4.00 - 5.00
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

2090 Ambient Air Hygiene Product

Application Area / Method:

Concentrated ambient air sanitation product. Used in disinfecting the facility air thanks to the
anti-bacterial active ingredient in its formula. Used by pulverizing into the ambient air with a ULV
device in disinfection of ambient air of food plants and facilities.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Offered in concentrated form.
Dilute to 2-5% with water.

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 4.00 - 5.00
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3010 Hijyenik El Sabunu
Kullanım Yeri / Şekli:

Ellerde ve cilt üzerindeki genel kirlerin temizliğinde etkindir. Konsantre olarak sabun vericiye
doldurulur. Ürün pH değeri, cilt pH değeri ile uyumludur. Ürün İçerisinde ellerde kurumayı
engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur. Ellerinizi
temizlerken aynı zamanda bakım yapar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre olarak sıvı sabun
formunda kullanılmaktadır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Mor Viskoz Sıvı
pH değeri (direk-20 C): 5.50 - 6.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

3010 Hygienic Hand Soap
Application Area / Method:

Effective in cleaning general stains on hands and skin. Filled inside a soap dispenser in concentrated form. Has a pH value compatible with pH of the skin. Contains cosmetic moisturizer and oil
to prevent drying of hands. Moisturizes your hands while cleaning.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Apply in concentrated liquid soap
form onto skin surface.
Dosing: Apply in concentrated
form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Purple Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.50
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3020 Hijyenik El Köpüğü
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün köpük verici ile köpük formunda kullanılmaktadır. Konsantre olarak el köpüğü vericiye
doldurulur. Ürün pH değeri, cilt pH değeri ile uyumludur. Ürün İçerisinde ellerde kurumayı
engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur. Ellerinizi
temizlerken aynı zamanda bakım yapar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre olarak köpük
sabun formunda kullanılmalıdır.

3020 Hygienic Hand Foam

Ürün Özellikleri:
Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 6.50-7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

Application Area / Method:

Used in foam form with a foamer. Filled inside a hand foam dispenser in concentrated form. Has a
pH value compatible with pH of the skin. Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent drying
of hands. Moisturizes your hands while cleaning.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Apply in concentrated foam soap
form onto skin surface.

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50-7.50
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3030 Dezenfektanlı El Sabunu
Kullanım Yeri / Şekli:

Ellerde cilt yüzeyinde temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan dezenfektanlı el sabunudur.
Antiseptik özelliktedir ve dispenseri ile uygulanır. Mutfaklar, gıda üretim proses alanları,
yemekhaneler gibi kişisel el hijyeni gerektiren yerlerde kullanımı uygundur. Ürünün dezenfeksiyon
etkinliği ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak dispenser ile 2 gr
miktarında alınan dezenfektanlı el
sabunu, ellere bileklere ve tırnak
aralarına yayılarak 30 sn süresince
ovulur, daha sonra bol su ile durulanır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri( direkt -20 C ): 5.00 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3030 Hand Soap with Disinfectant
Application Area / Method:

Used to clean and disinfect the skin surface on hands. The product is anti-septic. Used with a
dispenser. Suitable for use in areas requiring personal hand hygiene such as kitchens, food
processing areas, dining halls. The disinfection efficacy of the product is certified by a university
laboratory accredited by the Republic of Turkey Ministry of Health.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Take 2g in concentrated form from
the dispenser, spread to the hands,
wrists and nails, rub for 30 seconds,
and rinse with plenty of water.
Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 5.00 - 6.00
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3040 El Dezenfektanı (Helal Sertifikalı)
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün sprey sistem ile ellere-cilt yüzeyine püskürtülerek uygulanır. Püskürtme sonrası ürünün
tüm cilt yüzeyine yayılması için ellerinizi iyice ovalayınız. Sadece sprey sistemi ile kullanınız.
Durulama gerektirmez. Ürün Helal sertifikasına sahiptir. Ürünün dezenfeksiyon etkinliği ile ilgili
T.C Sağlık Bakanlığı akrediteli üniversite laboratuvarı raporu mevcuttur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Cilt yüzeyinde konsantre sıvı
formunda sprey sistem ile
püskürtülerek kullanılmalıdır.
Durulama gerektirmez.

Görünüş : Berrak Renksiz Akışkan Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 5.50 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3040 Hand Disinfectant (Halal Certified)

Application Area / Method:

Spray onto the hands and skin surface using the spraying system. Rub onto your hands
thoroughly to ensure that the product spreads to the entire skin surface after spraying. Use only
with the spraying system. Do not rinse. Halal certified. The disinfection efficacy of the product has
been certified by a university laboratory accredited by Republic of Turkey Ministry of Health.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Spray onto the skin surface
in concentrated liquid form
using the spraying system.
Do not rinse.

Appearance: Clear Colorless Fluid
pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.00
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3041 Alkol Bazlı El Antiseptiği
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün sprey sistem ile ellere-cilt yüzeyine püskürtülerek uygulanır. Püskürtme sonrası ürünün tüm
cilt yüzeyine yayılması için ellerinizi iyice ovalayınız. Sadece sprey sistemi ile kullanınız.
Durulama gerektirmez.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Cilt yüzeyinde konsantre sıvı
formunda sprey sistem ile
püskürtülerek kullanılmalıdır.
Durulama gerektirmez.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Akışkan Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 5.50 - 6.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

3041 Alcohol Based Hand Anti-septic
Application Area / Method:

Spray onto the hands and skin surface using the spraying system. Rub onto your hands
thoroughly to ensure that the product spreads to the entire skin surface after spraying. Use
only with the spraying system. Do not rinse.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Spray onto the skin surface in
concentrated liquid form using
the spraying system. Do not
rinse.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Fluid
pH value (direct - 20 °C): 5.50 - 6.00
Packaging: 5L PE drum

Kişisel Hijyen
Ürünleri

3050 Ağır Sanayi El Sabunu
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün içerisinde ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri
yağlandırıcı mevcuttur. Ürün doğal kil ve yüksek gliserin içeren yapısı sayesinde ellerinizin
temizliğini sağlarken ellerinizi tahrişe etmez, bakım yapar. Cilt yapısına uygun pH ı ile istenilen
sıklıkta kullanıma uygunudur. İçeriğinde bulunan özel ponza taşı ve doğal limonen sayesinde
ellere yapışmış ağır yağ, zift, katran, silikon, matbaa boyaları gibi mekanik ve her türlü ağır
sanayi kirini ellerinize zarar vermeden cilt yüzeyinden uzaklaştırır. Avcunuzun ortasına kirin
yoğunluğuna bağlı olarak 3-5 gr sabun dökün yağ, kir, boya çözülünceye kadar ellerinizi
ovuşturun ve durulayın. İlk kullanımdan itibaren ellerinizi aktif bir şekilde koruyacaktır. Sadece
profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Özel ambalajı ile
birlikte konsantre
olarak kullanılmalıdır.

Görünüş: Mavi Viskoz Sıvı
pH değeri( direkt -20 C ): 6.00 - 7.00
Ambalaj: 5 L PE bidon

3050 Heavy Industry Hand Soap

Application Area / Method:

Contains cosmetic moisturizer and oil to prevent drying of hands. Does not cause irritation and
moisturizes while cleaning thanks to its natural clay and high glycerin content. Can be applied as
frequently as desired thanks to its skin compatible pH value. Removes all types of mechanical
and heavy industry stains from hands such as oil, tar, bitumen, silicon, printing dyes without any
damage thanks to the pumice stone and natural limonene in its formula. Pour 3 to 5g of soap
inside your palm depending on the intensity of dirt, rub your hands until the oil, dirt or paint
dissolves, and rinse. Protects your hands actively beginning from the first use. Only for
professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Used in concentrated
form with its special
package.

Appearance: Blue Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.00 - 7.00
Packaging: 5L PE drum

Mutfak Hijyeni
Kimyasalları

4010 Elde Bulaşık Deterjanı
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün özel köpük formülü sayesinde bulaşıklarda oluşan ağır ve yağlı kirlerde oldukça etkilidir.
Zararlı kimyasal içermemesine rağmen soğuk suda bile yağları kolayca çözer. Ürün içerisinde
ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur,
ürün nötr olduğu için cilt ile uyumludur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Konsantre olarak yumuşak sünger üzerine
dökülerek bulaşıklara uygulanır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C ):6.50 - 7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4010 Manual Dishwashing Detergent
Application Area / Method:

Effective on heavy and oily stains on dishes thanks to its special soap formula. Dissolves the oil
easily even in cold water and does not contain any harmful chemicals. Contains cosmetic
moisturizer and oil to prevent hands to dry, the neutral product is compatible with the skin.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Pour onto a sponge in concentrated
form and apply to the dishes.
Dosing: Apply in concentrated form.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum

Mutfak Hijyeni
Kimyasalları

4011 Elde Bulaşık Deterjanı Dezenfektanlı
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün özel köpük formülü sayesinde bulaşıklarda oluşan ağır ve yağlı kirlerde oldukça etkilidir.
Zararlı kimyasal içermemesine rağmen soğuk suda bile yağları kolayca çözer. Ürün içerisinde
ellerde kurumayı engellemek amaçlı kozmetik tip nemlendirici ve geri yağlandırıcı mevcuttur,
ürün nötr olduğu için cilt ile uyumludur. Aynı zamanda okul, hastane, otel vb. çapraz bulaşma
riski yüksek olan alanlarda kullanılan malzemelerin yıkama esnasında dezenfeksiyonunu da
sağlar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Konsantre olarak yumuşak sünger üzerine
dökülerek bulaşıklara uygulanır.
Dozaj : Konsantre uygulanır.

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C ):6.50 - 7.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4011 Manual Dishwashing Detergent with Disinfectant

Application Area / Method:

Effective on heavy and oily stains on dishes thanks to its special soap formula. Dissolves the
oil easily even in cold water and does not contain any harmful chemicals. Contains cosmetic
moisturizer and oil to prevent hands to dry, the neutral product is compatible with the skin.
Disinfects the materials used in places with high cross contamination risk such as schools,
hospitals and hotels during washing.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Pour onto a sponge in concentrated
form and apply to the dishes.
Dosing: Apply in concentrated form.

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 6.50 - 7.50
Packaging: 5L PE drum

Mutfak Hijyeni
Kimyasalları

4020 Bulaşık Makinesi Deterjanı
Kullanım Yeri / Şekli:

Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozajlama sistemi/dozaj pompaları ile kullanılır.
Ürün alkalidir, porselen tabak, çatal bıçak ve cam bardaklarda oluşan ağır kir ve yağların
temizlenmesi amaçlı kullanılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Dozajlama sistemi/dozaj
pompaları ile kullanılır.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri( % 1 lik – 20 C ): 12.00-13.00
Ambalaj : 20 L PE bidon

4020 Dishwasher Detergent
Application Area / Method:

Used with dosing systems/dosing pumps in industrial dishwashers. The product is alkaline. Used
to remove challenging dirt and oil stains on porcelain plates, forks, knives and glasses.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:
Used with a dosing
system/dosing pump.

Product Specifications:
Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00-13.00
Packaging: 20L PE drum

Mutfak Hijyeni
Kimyasalları

4030 Bulaşık Makinesi Parlatıcısı
Kullanım Yeri / Şekli:
Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde dozajlama sistemi / dozaj pompaları ile kullanılır.
Kuruma aşamasında bulaşıkların yüzeyinde leke kalmasını, su ve kireç kalıntılarının oluşmasını
engeller. Bardaklarda su izi bırakmaz. Kireç birikimini önleyen aktifler sayesinde bulaşıkların
parlaklığını korur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Dozajlama sistemi / dozaj
pompaları ile kullanılır.

Görünüş: Berrak Açık Mavi Sıvı
pH değeri( % 1 lik – 20 C ): 2.50 - 3.50
Ambalaj: 20 L PE bidon

4030 Dishwasher Rinse Aid

Application Area / Method:

Used with dosing systems/dosing pumps in industrial dishwashers. Prevents staining, water
and lime residues on dish surfaces in the drying stage. Does not cause water marks on
glasses. Maintains the brightness of dishes thanks to the active ingredients preventing lime
accumulation.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Used with a dosing
system/dosing pump.

Appearance: Clear Light Blue Liquid
pH value (1% - 20 °C): 2.50 - 3.50
Packaging: 20L PE drum

Mutfak Hijyeni
Kimyasalları

4040 Bulaşık Makinesi Kireç Çözücü
Kullanım Yeri / Şekli:

Endüstriyel / Sanayi tipi bulaşık makinelerinde makine içerisinde zamanla biriken kireç
kalıntılarının giderilmesi amaçlı manuel besleme yapılarak, periyodik bakım için kullanılmaktadır.
Kireç birikimi temizlenerek, makinenin daha verimli çalışması ve daha uzun ömürlü olması
sağlanır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Bulaşık makinesinin içerisine kireç
miktarına bağlı olarak, su hacminin
ortalama %20 oranında ürün konularak
kullanılır. Mevcut kireç miktarına göre
dozaj miktarı değişkenlik gösterebilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri( % 20 lik -20 C ): 1.00-1.50
Ambalaj : 5 L PE bidon

4040 Dishwasher Descaling Agent
Application Area / Method:

Used for periodic care by manual feeding to remove any lime residues that accumulate inside the
industrial dishwashers over time. Enables longer and healthier operation of the machine by
removing the lime scales.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Mix approximately 20% product with
water depending on the amount of lime
scales inside the dishwasher. Dosing
may vary depending on the amount of
lime scales.

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00-13.00
Packaging: 20L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5010 Çamaşır Suyu
Kullanım Yeri / Şekli:
Renksiz tekstilin / çamaşırın temizliğinde ağartıcı yardımcı yıkama / daldırma maddesi olarak
kullanılır. Renksiz tekstil / çamaşır için daldırma işlemlerinde sulandırılarak ya da lekenin ağır
olduğu durumlarda konsantre şekilde direkt tekstile dökülerek uygulama yapılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:
Kullanım miktarı olarak konsantre
veya 20 gr/lt oranında sulandırılarak
kullanılmalıdır.( % 2 ) Dozaj: 20 gr
ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:
Görünüş: Berrak Sarı Hafif Kıvamlı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 12.50 - 13.50
Ambalaj: 5 L PE bidon

5010 Bleach

Application Area / Method:
Used as a bleach washing aid / soaking substance in cleaning of colorless textiles / laundry.
Use after diluting for soaking colorless textiles / laundry, and directly in concentrated form for
tough stains.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Apply in concentrated form or after
diluting to 20g/L. (2%) Dosing: 20g
product / 1L water

Appearance: Clear Yellow Light Consistency Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5020 Çamaşır Yıkama Deterjanı
Kullanım Yeri / Şekli:

İçeriğinde ki özel aktif madde sayesinde çamaşır ve tekstilde oluşan lekelerin temizliğinde
kullanılır. Lekeleri etkili bir şekilde çıkararak tekrar kumaş yüzeyine tutunmasını önler. İçeriğinde
kullanılan özel aktif sayesinde beyazların daha beyaz görünmesini sağlarken klor ya da Oksijen
bazlı ağartıcı içermediğinden dolayı tekstil dokusuna zarar vermez. Soğuk sularda yıkamada bile
yüksek performans sağlar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su
hacmine göre: 3-5 gr/lt oranında, kuru
çamaşıra göre : 5-15 gr/kg kullanılır.
Dozaj : 3-5 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri ( direk- 20 C ): 8,00-9,00
Ambalaj :20 L PE bidon - 5 L PE bidon

5020 Laundry Detergent
Application Area / Method:

Used in cleaning of stains on laundries and textiles thanks to the special active ingredient in its
formula. Removes the stains effectively and prevents them from holding on to the surface again.
Does not damage textile textures since it is chlorine-, oxygen- and bleach-free while enabling
white textiles to look even whiter thanks to the special active ingredient in its formula. Provides
high performance even in cold water.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water
volume: 3 to 5g/L. Depending
on dry laundry weight:
5-15g/kg. Dosing: 3-5g product
/ 1L water

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 8.00-9.00
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5030 Kan Sökücü
Kullanım Yeri / Şekli:
Tekstil ve çamaşır üzerinde oluşan özellikle kan, yağ vb. ağır kirlerin temizliği için tasarlanmış
enzim katkılı, alkali yardımcı yıkama maddesidir. Çamaşırlarda kan sökmek amacı ile
kullanımlarda, kesinlikle 40 ˚C altında, mümkünse 20-40 dk ön daldırma işlemi uygulanmalıdır.
Daldırma işlemi uygulanmayan durumlarda makineye ön yıkama aşamasında verilir. Hassas
çamaşırlar üzerine doğrudan uygulama yapmayınız. Yıkama suyunda bulunan kireci bağlayarak
yıkama performansını artırır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Kullanım miktarı olarak; Makine su
hacmine göre: 1-3 gr /lt oranında, kuru
çamaşıra göre : 3-5 gr/kg kullanılır.
Dozaj : 1-3 gr ürün/1 lt su

Görünüş : Berrak Açık Sarı Sıvı
pH değeri( %1 lik – 20 C ) : 12.00 – 13.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5030 Blood Remover
Application Area / Method:

Enzyme-added, alkaline washing aid designed for cleaning of heavy stains on textiles and
laundry such as blood and oil. Soak the laundry in the product for 20 to 40 minutes below 40
˚C to remove the blood on laundries. Feed into the machine at the prewashing cycle if soaking
process will not be performed. Do not directly apply on sensitive laundry. Improves washing
performance by binding to the lime in the washing water.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water
volume: 1 to 3g/L. Depending on
dry laundry weight: 3-5g/kg.
Dosing: 1-3g product / 1L water

Appearance: Clear Light Yellow Liquid
pH value (1% - 20 °C): 12.00 - 13.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5040 Çamaşır Yumuşatıcı
Kullanım Yeri / Şekli:

Çamaşırlarda ana yıkama sonrası durulama işleminde yumuşatma ve nötralizasyon amaçlı
kullanılır. İçerdiği özel aktif maddeler sayesinde tekstil ürünlerinde dokularının yıpranmasını
engelleyerek yumuşaklık ve koruma etkisi sağlar, hoş koku verir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; makine su hacmine
göre: 1-3 gr /lt oranında, kuru çamaşıra
göre : 5-15 gr/kg (Flot oranı : 1:5)
kullanılabilir. Dozaj: 1-3 gr ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Beyaz Viskoz Sıvı
pH değeri (direkt – 20 C): 2.00 - 3.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5040 Laundry Softener
Application Area / Method:

Used for softening and neutralizing during rinsing following the main washing cycle. Softens and
protects by preventing damaging of textile textures thanks to the special active ingredients in its
formula, and provides a pleasant scent.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water
volume: 1 to 3g/L. Depending on dry
laundry weight: 5-15g/kg (Float rate:
1:5). Dosing: 1-3g product / 1L water

Appearance: White Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 2.00 - 3.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5050 Çamaşır Dezenfektanı
Kullanım Yeri / Şekli:
Çamaşırlarda dezenfektan amaçlı yıkamada kullanılır. İçeriğinde ki anti bakteriyel aktif maddeler
sayesinde hastane, mutfak, kreş gibi hijyen gerektiren yerlerdeki tekstillerin dezenfeksiyonunu
sağlar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Kullanım miktarı olarak; makine su
hacmine göre: 3 - 5 gr /lt oranında,
kuru çamaşıra göre: 5 - 15 gr/kg
kullanılmalıdır. Dozaj : 3- 5 gr
ürün/1 lt su

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri ( direk- 20 C ): 7.00 - 8.00
Ambalaj : 5 L PE bidon T

5050 Laundry Disinfectant
Application Area / Method:

Used for disinfecting the laundry. Disinfects the textiles in places requiring hygiene such as
hospitals, kitchens and kindergartens thanks to the anti-bacterial ingredients in its formula.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water volume: 3
to 5g/L. Depending on dry laundry
weight: 5 - 15g/kg. Dosing: 3-5g product
/ 1L water

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (direct - 20 °C): 7.00 - 8.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5060 Çamaşır Ağartma Maddesi (Oksijen Bazlı)
Kullanım Yeri / Şekli:

Çamaşırlarda ağartma için kullanılır. İçeriğinde ki aktif oksijen sayesinde çamaşırlarda oluşan
lekeler üzerinde etkilidir. Renkli ve beyaz çamaşırlarda kullanıma uygundur. Renkli çamaşırlar için
60 C nin altında ki sıcaklıklarda dozajı arttırılarak kullanılmalıdır. Renkli çamaşır için kullanmadan
önce renk stabilite testi yapılmalıdır. Tam ve yarı otomatik makinelerde kullanım uygundur.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; Makine su
hacmine göre: 3 - 5 gr /lt oranında,
kuru çamaşıra göre : 5 - 15 gr/kg
kullanılmalıdır. Dozaj : 3- 5 gr
ürün/1 lt su

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Renksiz Sıvı
pH değeri ( % 10 luk- 20 C ): 10.00 - 11.00
Ambalaj : 5 L PE bidon

5060 Laundry Bleaching Agent (Oxygen Based)
Application Area / Method:

Used to bleach laundries. Effective on stains thanks to the active oxygen in its formula. Suitable
to be used with both colored and white laundries. Use in temperature below 60 °C and by
increasing the dose for colored laundries. Apply color stabilization test before using for colored
laundries. Suitable to be used in full- and semi-automatic machines.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water
volume: 3 to 5g/L. Depending on
dry laundry weight: 5 - 15g/kg.
Dosing: 3-5g product / 1L water

Appearance: Clear Colorless Liquid
pH value (10% - 20 °C): 10.00 - 11.00
Packaging: 5L PE drum

Tekstil Hijyeni
Kimyasalları

5070 Çamaşır Yıkama Deterjanı ( TOZ )
Kullanım Yeri / Şekli:
Her türlü sanayi tipi makinesinde kullanıma uygundur. Çok ağır yağlı ve kirli çamaşırların
temizliğinde kullanılması önerilir. Her ısı derecesinde etkilidir. Ancak 60 C üzerinde ağartma ve
beyazlatma etkisi artar. İçerdiği aktif madde ve ağartıcılar sayesinde ağır kir, yağ, protein ve
nişasta bazlı lekelere karşı mükemmel temizlik sağlar.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Kullanım miktarı olarak; Makine su
hacmine göre: 5-10 gr/lt oranında,
kuru çamaşıra göre : 5-15 gr/kg
kullanılmalıdır.

Görünüş : Beyaz Toz
pH değeri ( % 5 lik- 20 C ): 12.00-13.00
Ambalaj :5 kg Torba

5070 Laundry Detergent (POWDER)
Application Area / Method:

Suitable for use in all types of industrial machines. Recommended to be used for washing
extremely oily and dirty laundries. Effective at any temperature. Increases its bleaching and
whitening effect above 60 °C. Provides excellent cleaning against tough dirt, oil, protein- and
starch- based stains thanks to the active ingredients and the bleachers in its formula.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Depending on machine water volume:
5 to 10g/L. Depending on dry laundry
weight: 5-15g/kg.

Appearance: White Powder
pH value (5% - 20 °C): 12.00-13.00
Packaging: 5kg Bag

Özel
Kimyasallar

6020 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı
Kullanım Yeri / Şekli:

Her türlü araçta oluşan ağır kir ve lekelerin temizliğinde kullanılır. İçeriğinde ki aktif köpük
sayesinde araç yüzeylerinde, kaporta ve tamponlarda oluşan ağır kir ve yağ kalıntılarının
temizlenmesinde etkilidir. Oto boya ve cilasına zarar veren kimyasal içermez. Kullanım miktarı;
kir yoğunluğuna bağlı olarak % 2 - 3 oranında seyreltilerek köpük makinesi ile araç yüzeyine
püskürtülür, ekstra mekanik etki ( fırça, sünger vs ) gerektirmez. Kir ve lekeler yoğun köpük ile
araç yüzeyinde kolayca ayrılır.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak 20 gr/lt lik oranda
su ile seyreltilerek kullanılmalıdır. ( % 2 )

Ürün Özellikleri:

Görünüş: Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 9.00 - 10.00
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6020 Brushless Car Wash Shampoo
Application Area / Method:

Used in removing all types of tough dirt and stains on all cars. Effective in cleaning tough dirt and
oil residues on car surfaces, hoods and bumpers thanks to its active foam. Does not contain
chemicals that may damage the car paint and varnish. Dilute to 2-3% depending on the intensity
of the dirt, spray onto the car with the foam machine. Does not require extra mechanical effort
(brush, sponge etc.). Removes stains and dirt from the car surface thanks to the intense foam.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L with water. (2%)

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
pH value (direct - 20 °C): 9.00 - 10.00
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Özel
Kimyasallar

6030 Buz Önleyici ( Doğal)
Kullanım Yeri / Şekli:
Ürün, sodyum, magnezyum, kalsiyum klorür ve fosfat, üre içermez. Çevre, doğa ve sudaki
yaşam açısından zararlı olmayan bir üründür. Beton, metal, asfalt, bitki örtüsü gibi yaşam
alanlarımızı oluşturan birçok ortamda güvenle kullanılabilir. Biyolojik olarak doğada hızlı
parçalandığı için bitki ve hayvan yaşamına zarar vermez. Klorür bazlı ürünlerde tuzlar zamanla
sularda birikerek doğal ortamlarda zararlı etkilere neden olabilir suda yaşayan canlılar için
ölümcül olabilirken, 6030 - SANİTEK BUZ ÇÖZÜCÜ VE ÖNLEYİCİ ürünü bu etkiye neden
olmaz. Ürün etkinliği diğer ürünler ile kıyaslandığında % 100 etkilidir. Kullanılan yüzeyde
kalıntı bırakmaz, kayganlığa neden olmaz.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Ürün yüzeye buzlanmadan
önce uygulanmalıdır.

Görünüş: Berrak Renksiz Viskoz Sıvı
Ambalaj: 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6030 Anti-freeze (Natural)

Application Area / Method:

Free of sodium, magnesium, calcium chloride, phosphate and urea. Does not damage the
environment, nature and aquatic life. Can be used safely in various surfaces creating our
living spaces such as concrete, metal, asphalt and vegetation. Does not harm the plants and
animals since it biologically degrades rapidly in nature. While products containing chlorides
may accumulate in water over time, cause negative impacts on natural environment and thus
be fatal for the living beings, 6030 - SANITEK DE-ICER AND ANTI-FREEZE does not have
this negative effect. 100% effective compared to other products. Does not leave any residue
on the application surface, does not create a slippery surface. Only for professional /
industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Apply the product on the
surface before icing.

Appearance: Clear Colorless Viscose Liquid
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Özel
Kimyasallar

6040 Derz Temizleyici
Kullanım Yeri / Şekli:

Ürün seramik, fayans vb. yüzeylerin derz aralarında zamanla oluşan leke ve kirlerin giderilmesinde
kullanılır. Konsantre olarak sulandırılmadan kullanılmalıdır. Direkt seramik derz üzerine dökünüz,
5-10 dakika bekleyiniz ve yüzeyi bol su ile durulayınız. İnatçı lekelerde işlemi tekrarlayınız. Ürün
viskoz olduğu için dikey derzlerde de rahatlıkla kullanılabilir.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Kullanım miktarı olarak; 20 gr/lt lik
oranda su ile seyrelterek veya
konsantre olarak kullanılabilir.

Ürün Özellikleri:

Görünüş : Berrak Sarı Kıvamlı Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 12.50 - 13.50
Ambalaj : 5 L PE bidon - 1 L PE şişe

6040 Joint Cleaner

Application Area / Method:
Used to remove the stains accumulated in the joint gaps of surfaces such as ceramics and tiles.
Use in concentrated form without diluting with water. Pour directly onto the ceramic joint, wait for
5 to 10 minutes, rinse with plenty of water. Repeat the same steps for tough stains. Can be easily
applied on vertical joints since the product is viscous.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 20g/L with water or
use in concentrated form.

Appearance: Clear Yellow Viscous Liquid
pH value (direct - 20 °C): 12.50 - 13.50
Packaging: 5L PE drum or 1L PE bottle

Özel
Kimyasallar

6050 Tesisat Temizlik ve Bakım Ürünü
Kullanım Yeri / Şekli:
Her türlü tesisatın iç temizliğinde kullanım için tasarlanmıştır. Pas, kireç ve kaynaktan oluşan
kirlenme ve birikintilerin temizliğinde içeriğinde ki özel aktifler sayesinde oldukça etkilidir.
Kullanım miktarı olarak ürünü 10 litre suya 1 litre ile 80 litre suya 1 litre arasında seyrelterek
kullanabilirsiniz. Isıtma sistemlerinde oluşan kalıntı, kireç. vb atıkların temizlenmesini,
sistemden uzaklaştırılmasını sağlayarak sistemin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
yakıt sarfiyatını engeller.
Sadece profesyonel / endüstriyel kullanım içindir.

Kullanım Miktarı:

Ürün Özellikleri:

Kullanım miktarı olarak 1:10 ile 1:80
oranda su ile seyreltilerek kullanılmalıdır.

Görünüş : Berrak Kırmız Sıvı
pH değeri(direkt - 20 C): 1.50-2.50
Ambalaj : 20 L PE bidon - 5 L PE bidon

6050 Piping Cleaning and Care Product

Application Area / Method:

Designed for internal cleaning of all piping types. Effective in removing rust, lime, dirt and
residues thanks to its active ingredients. Use by diluting between 1L product in 10L water
and 1L product in 80L water. Enables more efficient operation of the system by cleaning
and removing the wastes such as residues and lime in heating systems, prevents fuel waste.
Only for professional / industrial use.

Application Amount:

Product Specifications:

Dilute to 1:10 to 1:80 with water.

Appearance: Clear Red Liquid
pH value (direct - 20 °C): 1.50-2.50
Packaging: 20L PE drum or 5L PE drum

Misyonumuz;
Üretmekte olduğumuz kimyasal, ekipman ve sistemlerin; yüksek
verimlilik ve düşük maliyet merkezli yapısı ile birlikte, doğa ve insan
sağlığını koruyacak şekilde tasarlamak ve üretmektir. Aynı zamanda,
üretim yaptığımız ülkeler başta olmak üzere, ürünlerimizin
kullanıldığı ülkeler ve bölgeler de kar hedefimizi en düşük seviyede
tutmak, temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sanitasyon alanlarında
yüksek katma değer sağlamaktır.

Our Mission is
to design and produce chemicals, equipment and systems that will
protect the health of the environment and people besides ensuring
high efficiency and low costs; to keep our profit target at the
minimum level in countries and regions that our products are used
and especially those that we carry out our production operations in,
and to ensure high added value in cleaning, hygiene, disinfection and
sanitation fields.

Vizyonumuz;
Üretim yaptığımız ve faaliyette bulunduğumuz ülkelerde; bizimle
aynı faaliyeti yürüten girişimciler ile rakip olmak yerine, meslektaş
olmaktır. Karşı karşıya durmak yerine, yan yana durmak, en iyiye
hep birlikte ulaşmak, faaliyet gösterdiğimiz ülke ve bölgelere
hizmet etmektir.

Our Vision is
to be colleagues instead of rivals with the entrepreneurs that carry
out the same activities with us in countries that we produce and
operate in; to take a stand beside them instead of against them, to
achieve the best together and to provide service to the countries
and regions that we operate in.

SANİTASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İkitelli Org. San. Bölgesi Metal İş San. Sit. 18.Blok No: 2 34306 Başakşehir - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel : +90 212 671 48 00 pbx • Fax : +90 212 671 51 00

www.sanitek.com.tr
ŞEKİL OFSET A.Ş.
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