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ÇAMAŞIR VE YARDIMCI YIKAMA
ÜRÜNLERİ GRUBU

ÇAMAŞIR HİJYEN ANA YIKAMA VE YARDIMCI ÜRÜNLERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

Pandora markası HORECA müşterilerinin spesifik ve hızlı
çözüm isteyen ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş, konusuna
odaklı ve yüksek etkili profesyonel ürünleri bünyesinde
bulunduran markamızdır.

HADES

Ağır Kir, Kan ve Leke Sökücü-Alkali Güçlendirici
100011
Her tür sanayi tipi çamaşır makinada kullanıma uygun yağ ve kir çözücü yardımcı
yıkama maddesidir. Her su sıcaklığında etkilidir ve su sertliklerinden etkilenmez.
Çamaşırı yıkar, korur ve parlatır. Ağır kirlenmeyi ve lekeleri kolayca söker. Doğal
ve sentetik elyaf ve karışımlarından oluşan çamaşırlarda güvenle kullanıldığı gibi
beyaz ve renkli çamaşır ayrımı yapmadan kullanılabilir. Tek başına kullanıldığında
mükemmel sonuçlar verir ve profesyonel çamaşır yıkama programlarına da uyum
sağlar Restoran, hastahane, fabrika genel temizlik, vs gibi ağır ve zor işte çalışan her
tür tekstil için uygundur.

10kg
X

FORS

Yağ, Kir ve Leke Çözücü Sıvı Yardımcı Yıkama Maddesi Deterjan Güçlendirici
100012

5kg
X
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Her tür sanayi tipi çamaşır makinasında kullanıma uygun yağ ve kir çözücü yardımcı
yıkama maddesidir. Her su sıcaklığında etkilidir ve su sertliklerinden etkilenmez.
Hassas ve yünlü çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Alkali yada asit ürünlerle
beraber kullanabilirsiniz. Çamaşırı yıkar, korur ve parlatır. Ağır kirlenmeyi ve lekeleri
kolayca söker. Doğal ve sentetik elyaf ve karışımlarından oluşan çamaşırlarda
güvenle kullanıldığı gibi beyaz ve renkli çamaşır ayrımı yapmadan kullanılabilir. Tek
başına kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir ve profesyonel çamaşır yıkama
programlarına da uyum sağlar. Restoran, hastahane, fabrika, genel temizlik, vs gibi
ağır ve zor işte çalışan her tür tekstil için uygundur.

ÇAMAŞIRVEYARDIMCIYIKAMA ÜRÜNLERİ GRUBU
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ARTE

TAED Katklı Az Köpüren Ağartıcılı Ana Yıkama Deterjanı
100013
Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışımı elyaflı her tür teksitilin yıkanması için
uygun ana yıkama maddesidir. Proteolyctic enzim içerir. Düşük ısılarda etkilidir. İnatçı
kirlere karşı etkili enzimli ve yağ sökücü formülüyle elde ve çamaşır makinesinde
yıkamalar için uygundur. Hastane, restoran, otel ev, yatakhane, giysi vs. çamaşırlarında
bulanan zor ve inatçı lekeleri kolayca söker ve hoş parfümüyle kalıcı bir koku bırakır.

10kg

VESTA

Az Köpüren Ağartıcısız Ana Yıkama Deterjanı
100014
Yüksek aktif madde, 3’lü sistem enzim ve etkili leke sökücü içeren düşük köpüklü
toz yıkama deterjanı. Her tip makine ile kullanılabilir. Tüm sıcaklıklarda ve sert
sularda güvenle kullanılabilir. Optik parlatıcılar ve enzim içeriği ile leke ve ağır kirler
üzerinde mükemmel sonuçlar alınmasını sağlar. Özel parfümü çamaşırda kalıcı ve
ferah bir koku bırakır. Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik karışım elyaflı her tür
tekstilin yıkanması için uygundur. Hastane, restoran, otel, ev, yatakhane, giysi vs.
çamaşırlarında bulunan zor ve inatçı lekeleri kolayca söker.

10kg

KARYA

Klorlu Toz Ağartma Maddesi
100015
Her tür sanayi tipi çamaşır yıkama makinesinde kullanıma uygun klor bazlı ağartma ve
dezenfeksiyon maddesidir. 60 derece ve üzeri sıcaklıkta tek ve ana yıkama maddesi
ile kullanılabilen ekonomik ve etkili bir üründür. Yüksek aktif klorlu ağartma maddesi,
ve etkili leke sökücü içeren toz yardımcı yıkama, ve dezenfeksiyon maddesidir. Her
tip makine ile kullanılabilir. Sert sularda güvenle kullanılabilir.
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10kg
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ATE

Oksijenli Toz Ağartma Maddesi
100016
Her tür sanayi tipi çamaşır yıkama makinesinde kullanıma uygun oksijen bazlı ağartma
ve dezenfeksiyon maddesidir. Her sıcaklıkta tek ve ana yıkama maddesi ile kullanılabilen
ekonomik ve etkili bir üründür. Yüksek aktif oksijenli ağartma maddesi ve leke sökücü içeren
toz yardımcı yıkama , ağartma ve dezenfeksiyon maddesidir. Her tip makine ile kullanılabilir.
Tüm sıcaklıklarda ve sert sularda güvenle kullanılabilir, Pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik
karışım elyaflı her tür tekstilin yıkanması için uygundur. Hastane, restoran, otel, ev, yatakhane,
giysi vs. çamaşırlarında bulunan zor ve inatçı lekeleri kolayca söker.

10kg

VENÜS

Çamaşır Yumuşatıcısı
100017 - 100018
Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika
çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde,
yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında
çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.

5kg - 20kg

X

AMOR M - W - U

Çamaşır ve Oda Parfümü Hava Şartlandırıcı
100019 - 100020 - 100021 - 100022 - 100023 - 100024
Kullanıldığı ortamlardaki sigara, yemek aroması hayvan kokusu vs gibi istenmeyen
kokuları ve organik çoğalmaları hızla bir şekilde giderir ve ortamda kalıcı ve ferah
etkili bir koku bırakır. Özel seçilmiş parfümü ile uzun süreli ve kalıcı etki sağlar,
ozonla dosttur. İstenmeyen kokuların giderilmesinde, sigara kokusunun nötralize
edilmesinde güvenle kullanıldığı için ofisler, otel odaları, ortak yaşam alanları,
resepsiyonlar, tuvalet ve banyolar gibi her tür ortamda kullanılabilir.
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750gr - 5lt
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NANO EXPLOD A
PAS SÖKÜCÜ
100025

Tekstil ve diğer yüzeylerde, demir, bakır ve diğer metallerin oluşturduğu, normal
temizleyicilerle çıkmayan, sarı ve koyu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir.
Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka bir ön
deneme yapılmalıdır. Çamaşırlarda ve yıkanabilen tekstilde kullanıldığı gibi, halı ve
döşemelerde, taş, PVC, linolyum v.b sert zeminlerde de güvenle kullanılabilir.

1kg

NANO EXPLOD B

YAĞ , MÜREKKEP , BOYA SÖKÜCÜ
100026
Tekstil eşyalarda oluşan, mürekkep, is, boya, yağ ve yağlı yiyeceklerin, kozmetiklerin
oluşturduğu lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Her türlü tekstilde güvenle kullanılır.
Ancak renkli ve nazik tekstilde kumaşın görünmeyen bir noktasında mutlaka
deneme yapılmalıdır.

1kg

NANO EXPLOD C
TEKSTİL TAHİH SÖKÜCÜ
100027
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Tekstil eflyalarda oluşan meyve ve sebze lekeleri, çay, kahve, kakao, kırmızı şarap,
kolalı içecekler vb. tanin içeren lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Konsantredir.
Leke üzerine direkt olarak uygulanır. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak
parçalanabilir. Isıtma ve hafif mekanik uygulanarak daha etkili sonuç alınır.

1kg
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ÇAMAŞIRHANE SIVI SİSTEM
ÜRÜNLERİ GRUBU
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SMARTH H

WASHMULTI AIR LEFT

PANDORA TERSUS 201
ANA YIKAMA MADDESİ
101051

Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, köpüğü kontrollü,
ağartıcısız sıvı ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Otomatik dozaj pompalarında
kullanımı uygun olup her tür su sertliğinde etkilidir. Ağartıcı madde içermediğinden
renklilerde güvenle kullanılabilir. Oksijen yada klor bazlı ağartıcılar ile kullanımı
uygundur.

20 kg

PANDORA TERSUS 301
AĞIR KİR SÖKÜCÜ
101052

Sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, her tür su sertliğinde
kullanıma uygun ağır yağ ve kir sökücü alkali özellikte yardımcı yıkama çamaşır
deterjanıdır. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılması, tekstil üzerine
direkt uygulanmaması gerekmektedir. Otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.

25 kg

PANDORA TERSUS 401
OKSİJENLI SIVI AĞARTICI
101053
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Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş aktif oksijenli çamaşır ağartma ve leke
çıkarma ürünüdür. Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve lekelerin giderilmesinde
kullanılır. Naylon hariç her tür tekstil için kullanıma uygun olup, 70-90 C su sıcaklığında
otomatik dozaj pompaları ile kullanılmalıdır.

20 kg

ÇAMAŞIRHANE SIVI SİSTEM ÜRÜNLERİ GRUBU
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PANDORA TERSUS 501

KLORLU SIVI AĞARTICILI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
101054
Profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş klor bazlı leke çıkartıcı ve ağartma
maddesidir. Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalı, klora dayanıklı ameliyathane
çamaşırları hariç renklilerde kullanılmamalıdır. 40-60 C arasındaki sıcaklıklarda etkin
temizlik sağlar.

20 kg

PANDORA TERSUS 601

NÖTRALİZE EDİCİ ASİDİK SIVI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
101055
Promat 60 sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, son durulama
suyuna eklenerek tekstil üzerinde kalan kalıntıları nötralize ederek, ütü ve kurutma
esnasında tekstil üzerinde oluşabilecek sararmalara engel olur.

20 kg

PANDORA TERSUS 701

YAĞ KİR SÖKÜCÜ SIVI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
101056
Liquid sanayi tipi çamaşır makineleri için özel olarak geliştirilmiş, zor lekelerin
çıkarılmasında ana yıkama deterjanına katkı sağlayan, alkali madde içermediği için
durulamayı ve yıkama sonrası çamaşırların kolay ütülenmesini sağlayan yardımcı
yıkama ürünüdür.

20 kg

PANDORA TERSUS 801
ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI
101057

20 kg

11

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran, fabrika
çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde,
yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında
çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi önler.
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ZEMİN BAKIM
ÜRÜNLERİ GRUBU

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

MONDA

Yüksek Konsantre Polimer Cila
100028
Metal bağlı polimer emülsiyonu içeren parlak sürme cila. Normal cilalara oranla daha
yüksek katı madde içerdiği için zemin üzerinde oluşturduğu FİLM tabakası daha dayanıklı ve
kalıcıdır. Zemini korur ve yüksek parlaklık sağlar. Mükemmel kaymazlık direnci ile fark yaratır.
Uygulamadan sonra tam kuruduğunda aşınmalara karşı direnç gösterir, su lekeleri, hayvani,
petrol veya nebati yağ lekelenmelerinden zemini korur. Kolay temizlenebilen deterjandan
etkilenmeyen zeminler sağlar. Sürme esnasında kolay uygulanabilen, hızlı ve dengeli
yayılıp dağılabilen, çabuk kuruyan bir ciladır. Yüksek devir cila makineleri ile bakım yapılırsa
zeminlere ıslak görüntü kazandırır. Vinil, lastik, termoPLASTİK, linolyum, kompoze zemin,
asfalt, çini mermer, astarlanmış ahşap, parke ve beton zeminler ve diğer birçok zeminlerde
güvenle uygulanabilir.
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5 kg
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TESTA

HECTOR

Extra Konsantre Mermer
Kristalizasyon Maddesi Wax İçerir
100029
Mermer, traverten ve taş yüzeylerin parlatılması için özel
formüle edilmiş yüksek konsantrasyonda aktif madde
içeren, kristalize mermer cilasıdır. Diğer kristalize mermer
cilalarına oranla yüksek miktarda ve farklı özelliklerde
wax karışımları içerir. içerdiği özel waxlar sayesinde
yüzeyde kalıcı bir tabaka bırakarak, zemin parlaklığının
dayanımını artırır. Uygulama esnasında yüzey üzerinde
oluşan termokimyasal hareket yüzeye su geçirmez, doğal
ve parlak bir görünüm kazandırır.

5kg
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X

Alkali Ağır Kir ve Cila Sökücü
10003001
Ağır kir ve cila sökme maddesidir. Dirençli ve zor sökülebilir cilalar
üzerinde etkilidir. Metal bağlı ve bağsız her tip polimer cilayı zeminden
kolayca söker. Amonyak içermez. Zor lekelerde, ağır kirlerde çok
güçlü ve etkilidir. Güçlü ve etkili formülü ile ağır kir ve cila üzerinde
mükemmel sonuçlar verir. Çilayı ve ağır kirlenmeyi hemen söker. Zor
kiri ve dayanıklı cilayı kolayca söker. Her tür zeminde kullanım için
uygundur.

5kg-20 kg
X

NİKS
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Alkali Lastik İzi Giderici
100031
Otomatlar için özel olarak formüle edilmiş, köpüğü kontrollü yer temizleme
maddesidir. PVC, marley, taş, beton, mozaik, epoksi v.b cilasız her tür yüzey için
uygundur. Yoğun kir ve yağların, lastik izlerinin çıkarılmasında etkilidir.

5kg

MARS

Otomatlar için Alkali Kir ve Cila Sökme Maddesi Düşük Köpük
100032
Birçok yüzeyde, çok amaçlı olarak kullanılabilen ve özellikle otomat zemin yıkama
makineleri ile kullanım için özel tasarlanmış köpüğü ayarlı alkali zemin temizleme
maddesidir. Ağır kirlerde etkilidir. Elde kullanımlarda etkili yağ ve kir söker.

20kg

AFRO

Cilalı Yüzey Bakım ve Onarım Maddesi
100033
Zemin ve cilalı yüzeylerin bakımı için özel tasarlanmış cila içeren tamir ve bakım maddesidir.
Cila uygulanmış zeminlerin temizlik ve bakımı için özel tasarlanmış bir üründür. Sprey
parlatma ve yakma için yüksek devirli cila parlatma makinaları ile kullanılabilir. Bakım
ihtiyacı olan cilalı yüzeye spreylenir ve parlayana kadar yüksek devirli parlatma makinesi
ile parlatılır. Kullanımı kolaydır. İhtiyaç gösteren yüzeylerde cila olarak kullanılabilir. Sür
ve bırak uygulalamaları için özel tasarlanmıştır. Problemli cilalı yüzeylerde mükemmeldir.
Kullanımda ekonomiktir. Aşırı derecede çok amaçlı bir üründür.

5kg

STELO

Otomatlar ve Hassas Yüzeyler için Nötral Temizleme Maddesi - Düşük
Köpük
100034
Birçok yüzeyde, çok amaçlı olarak kullanılabilen ve özellikle otomat zemin yıkama
makineleri ile kullanım için özel tasarlanmış köpüğü ayarlı nötral zemin temizleme
maddesidir. Elde kullanımlar için de son derece uygun bir üründür. Hassas yüzeylerde
güvenle kullanılır. Alüminyum, paslanmaz çelik, fiberglas gibi tüm hassas yüzeylerde
kullanılabilir.
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20kg

16

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

HALI BAKIM
ÜRÜNLERİ GRUBU

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

MİNOS

Islak - Kuru Halı Yıkama Maddesi
100035
Halı ve döşemelerin profesyonel temizliği için düşük köpüklü, parfümlü halı yıkama
maddesi. Kir ve lekeleri etkili bir şekilde söker. Islak/kuru ekstraksiyon halı yıkama
makinası ile kullanılır. Yıkamadan önce lekeli alanlara ön spreyleme yapılabilir.

5kg

KUROS

Kuru Köpük Halı Yıkama Şampuanı
100036

Her türlü halı, kumaş kaplı yüzey, döşeme temizliğinde kullanılan hoş kokulu, bol
köpüklü, temizlik maddesidir. Halı, koltuk ve her türlü tekstil döşemenin temizliğinde
kullanılır. Halının tüm yüzeyine uygun bir şekilde yayılarak kuruyana kadar bekletilir
ve elektrik süpürgesi ile süpürülür.

5kg

SENTİS

Halı, Döşeme ve Diğer Alanlarda Leke Sökücü (Yağ, Kir, Katran, vs)
100037
Halı ve döşemeler üzerindeki kir ve lekeleri çıkartmak için emici köpük oluşturan özel
formüllü leke çıkartma maddesidir. Yemek yağı, motor yağı, vs. gibi yağ bazlı lekeleri
kolayca çıkarır.

750gr

ORTOS

Hava Şartlandırıcı / Kötü koku absorbe edici ürün
100038

1kg
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Otel, restoran, hastane, kafe, süpermarket, catering & yemek servisleri, mutfaklar,
evcil hayvan satış yerleri, evcil hayvan tuvaletleri, sigara içme odaları, arabalar,
karavanlar; nemin ve sıcaklığın yoğun olduğu tuvalet, banyo, hamam, sauna, spor
salonu gibi alanlar, rutubetin fazla olduğu zemin ve bodrum katları gibi kötü koku
problemi yaşanan tüm kapalı alanlarda kullanıma uygun, kötü koku absorbe edici bir
üründür. Direkt kullanıma hazır olup kullanılacak alanın büyüklüğüne göre spreyleme
yolu ile uygulanır.
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GENEL ALAN
TEMİZLEME
ÜRÜNLERİ GRUBU
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SİRNA

Genel Temizlik Maddesi - Nötral Ürün
100860
Hızlı etkili çok amaçlı kullanılabilen yağ sökme etkili genel temizlik maddesidir. Sert
yüzeylerin genel temizliğinde güvenle kullanılabilen hoş kokulu özel bir üründür. Özel leke
sökücü hammaddeler içeren hızlı etkili yağ ve gres çözen nötral genel temizlik maddesidir.
Boyalı ve vinil gibi hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Yüzey parlaklığına zarar vermeden
kirlenmeleri giderir. Temiz ve ferah bir koku bırakır. Genel temizlikte, nemli mop ve püskürt
sil yöntem bakımından zeminlerde,dik ve yatay yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Tüm sert
yüzeyler, camlar, lavabo, fayans, her tip ofis ekipman, araç yıkama , cilalı ve cilasız zemin
yıkama ve bakım gibi birçok alan için uygun nötral bir üründür. Zemin bakımında spreyle
- parlat yöntemi ile makine ile beraber kullanılabilir. PLASTİK, kauçuk, lastik, vinil, seramik,
porselen, cam, cam elyaf, vitrifiye emaye ve diğer birçok yüzeyde güvenle kullanılabilen
yağ çözücü hammaddeler içeren nötral genel temizlik maddesidir. Araçların iç düzeni &
mutfaklarda her tür noktada kullanılabilir. Önerilen solüsyon oranında cam temizlemede
mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Ayrıca halı ve döşemelerde leke çıkarmalarda kullanılabilir.

5kg - 20kg

AURA

Yüzey Temizlik Maddesi Flower
100861 - 100039
Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kağıdı, ahşap,
banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Yüzeyleri çizmez,
matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra ortama hoş koku bırakır.
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5kg - 20kg
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EVO

Cam ve Parlak Yüzey Temizleme Maddesi
100042 - 100043
Her tür alandaki cam, ayna & paslanmaz çelik yüzeylerin hızlı temizliğinde kullanılan
özel temizlik maddesidir. Genel kirlenmeleri, atmosferik kirlenmeyi, böcek / sinek
haşere lekelerini, nikotin lekelerini ve diğer lekeleri iz bırakmadan, çizmeden temizler.
Bilgisayar klavyesi, TV ve PC ekranı ve çevresi temizliği için uygundur.

0,74 - 4,9kg

ROS

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi
100044
Birçok sert zeminin kolay temizliği için özel tasarlanmış güçlü etkili mineralli ovma
kremi ve temizleme maddesidir. Özel kokusu ile kullanıldığı ortamda fark yaratır. Kiri
söker temizlik ve ferahlık sağlar. Çizmeden temizler, parlatır. Emaye yüzeylerde test
edilmiştir. Mutfak, banyo ve diğer tüm sert yüzeylerde güvenle kullanılır. Yıkanabilen
tüm sert yüzeylerin temizlenmesinde, çizmeden parlatılmasında güvenle kullanılabilir.
İçerdiği mineraller sayesinde sabitleşmiş kaba kirleri kolayca söker, derinlemesine
nüfus ederek kolay temizlik sağlar.

1,2kg

HELEN

Alkol Bazlı Yüksek Parfümlü Yüzey Temizleme Maddesi
100040 - 100041
Tüm cilasız parlak alanların genel temizliğinde kullanılan alkol bazlı kalıcı parfüm
içeren bakım maddesidir. Granit, seramik, seranit, fayans, tüm vitrifiye yüzeyler ve
diğer cilasız parlak yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kullanıldığı yüzeylerde hızlı,
kolay temizlik ve bakım sağlar. İç yapısındaki dengeli kombinasyon sayesinde,
uygulandığı yüzeylerde yüksek parlaklık sağlar. İz bırakma buğu yapmaz. Durulama
gerektirmez ve hemen kurur. Kalıcı parfümü ile uygulandığı alanlarda hoş bir koku
bırakır. Özellikle vitrifiye yüzeylerde mükemmel sonuç yaratır. Diğer sert zeminlerde
de güvenle kullanılır.
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5kg - 20kg

GENEL ALAN TEMİZLEME ÜRÜNLERİ GRUBU
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

ARYA

Günlük Bakım Genel Temizlik Maddesi-Nötral-Hijyenik
100045 - 100046
Viskoz, nötral, tuvalet & banyo temizleyici ve genel temzilek maddesidir. Kir ve
lekeleri söker, mikropları öldürür & ferahlatıcı bir koku bırakır. Doğada çözünür
yüzey aktif maddeler içeren yoğun ve viskoz formülü ile dik yüzeylerde temizleme
performansı yüksektir. Genel temizlik maddesi olarak tüm zemin ve yüzeylerde
güvenle kullanılabilir. Cam yıkamalar için uygundur.

0,75 - 5kg

ATALANTE

Ahşap Temizleme Maddesi
100047 - 100048
Ahşap yüzeylerin derinlenmesine temizliğini ve bakımını sağlamak üzere özel olarak
geliştirilmiştir. Ahşabın doğal parlaklığını korur, kiri, isi, lekeyi ahşaba zarar vermeden
derinlemesine temizler, durulama gerektirmez. Parkeler, ahşap mutfak ve banyo
dolapları, ahşap merdivenler, ahşap kapı ve pencere pervazları gibi silinebilir tüm
yüzeylerde etkilidir.

1kg- 5kg

FEBRİS

Toz Toplama Maddesi
100049
Cilalı, cilasız ve vitrifiye yüzeylerin sürekli olarak bakımlı ve parlak kalmasını sağlar.
Toz oluşumlarını giderir kalıcı ve etkili parlaklık sağlar. Toz alma bezlerinde oldukça
etkilidir. Yüksek anti statik özellik sağlar. Kullanımı kolaydır. Bir uygulamada
zemini temizler ve parlatır. Zaman ve para tasarrufu sağlar, Birçok farklı zeminde
kullanılabilir. aşırı yoğun alanlar için idealdir. Her tip sert zemin için uygundur. Vinil,
termoPLASTİK, lastik, kompoze zeminler, asfalt, terrazo, çini mermer, mermer,beton,
linelyum, astarlanmış ahşap zemin, parke gibi her tür zeminde güvenle kullanılır.
Cilalı, cilasız ve vitrifiye yüzeylere uygundur.
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5kg

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
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TUVALET BANYO
TEMIZLEME VE
BAKIM ÜRÜNLERI

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

EKNO

Köpüklü Bakterist Temizleme Maddesi-Asidik-Köpüklü
100050
Yüksek aktif madde içeren, asit bazlı hiyjenik etkili temizleyici ve kireç sökücüdür.
Ağır kirlenmeyi kolayca iderir. Tuvalet ve banyolarda, mutfak ve gıda üretim
alanlarında ve diğer birçok yüzeyde güvenle kullanılır. Dik yüzeylere yapışan, özel
yoğun formülü ile yüzey temas süresi yüksektir. Dolayısıyla kireç sökme, pas ve
korozyon oluşumları nişasta, su lekeleri, yosun ve alkali kirlenmelerde temizliği çok
daha etkili yapar. Vücut yağ ve kirini, su lekelerini yosunları ve kireç birikintilerini
kolayca giderir. Paslanmaz çelik, porselen, krom,seramik ve karo taş için uygundur.
Banyo mutfak ve diğer genel alanlardaki hassasyüzeylerde güvenle kullanılır.Sert
ve yumuşak sertlikte sularda kullanılır. EKNO paslanmaz çelik, krom, alüminyum,
porselen, beton, seramik, ve karo taş yüzey ve zeminlerde mutfakla kantinler, gıda
hazırlama alanları, tuvaletler, banyolarda güvenle kullanılır. Ayrıca vücut yağı, kiri ve
alg oluşumlarını giderir, banyo ve duşlarda, yüzme havuzu çevrelerinde, yosun ve
korozyon gidermede etkilidir. Genel banyo ve duş alınan açık alanlarda, hamamlarda
spor merkezlerinde bakterisit temizlik sağlar hijyen oluşturur. Düzenli kullanıldığında
drenaj ve boru hatlarında temiz ve kötü kokulardan arınmış bir temizlik sağlar.

1kg

HİDRO

Asidik Wc Temizleyici-Hoş Kokulu-Konsantre-Ağır Kirler İçin
100051
Güçlü, Viskoz, Hijyenik etkili tuvalet temizleyici ve kireç çözücü, Kireç, Pas ve Urinal
kirleri kolayca söker. Deodorize eder ve ağır kirli lekelenmeleri giderir. Tuvaletlerdeki
kötü kokuları engellemek için kalıcı ve hoş bir koku bırakır. Dik yüzeylerde temas
süresi uzundur. Etkili temizlik ve hijyen sağlar. Viskoz formülü ile yüzeyde uzun süre
temas eder ve kolay temizlik sağlar. Hoş kokuludur. Porselen, Seramik, karo taş ve
beton zeminler için uygundur. Tüm porselen yüzeylerde, tuvalet yüzeylerinde ve
urinallerde güvenle kullanılır. Ağır kiri, kireci, pası ve korozyon oluşumlarını kolayca
söker. Banyo ve duşlardaki fayans, beton ve seramik yüzeylerde kullanılabilir.
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1kg

TUVALET BANYOTEMIZLEMEVE BAKIM ÜRÜNLERI
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

PETA

Zemin Kireç ve Pas Çözücü
100052
Yüksek aktif, konsantre hammadde içeren kireç ve pas sökme maddesidir. Mutfakta
kullanılan diğer ekipman ve yüzeylerde oluşan kireci kolayca söker. Çay kahve
makinelerinde, ısıtıcılarda oluşan kireci yok eder. Zeminlerde oluşan kireç ve pas
üzerinde etkilidir. Lavabo, klozet, küvet gibi yüzeylerde oluşan kireçleri ve sarı
lekeleri yok eder. ütü,çaydanlık. tencere ve metal cisimlerde iyi sonuç verir. Suların
sert olduğu bölgelerde diğer temizleyicilerin gideremediği kirlerin ve lekelerin
giderilmesinde kullanılır. Cisimlerin üzerine tatbik ettikten sonra 10-30 dakika
beklenir ve bol su ile durulanır. Kireç tutmuş çaydanlıklar yansına kadar doldurulup
10- 30 dakika bekletilir ve bol su ile durulanır. Ürün uygulanırken lastik ELDİVEN ile
kullanılması tavsiye edilir.

1kg - 5kg-20kg

APOLLO

ASİT İÇERMEYEN ALKALİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ
100053
İnşaat sonrası banyo ve tuvalet gibi sıhhi temizlik alanlarda, tekne, yat temizliğinde,
tanker, kamyon ve tır gibi araçlarda, bina dış yüzeyleri, ağır sıhhi temizlik gerektiren
havuz temizliği gibi uygulamalarda yüzeylerde biriken kurum, silikat, yosun ve
pas kombinasyonlarını gidermede kullanılabilen, yüzeylere zarar vermeden etkin
bir şekilde hijyen sağlayan bir üründür. Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerde
oluşan trafik filmi, pas, yosun vb. kalıntıları söker, makine dairelerinde de güvenle
kullanılabilir.

5kg

ZEUS

PAS SİLİKAT VE KURUM ÇÖZÜCÜ ÖZEL ASİDİK ÜRÜN
100054
İnşaat sonrası banyo ve tuvalet gibi sıhhi temizlik alanlarda, tekne, yat temizliğinde,
tanker, kamyon ve tır gibi araçlarda, bina dış yüzeyleri, ağır sıhhi temizlik gerektiren
havuz temizliği gibi uygulamalarda yüzeylerde biriken kurum, silikat, yosun ve
pas kombinasyonlarını gidermede kullanılabilen, yüzeylere zarar vermeden etkin
bir şekilde hijyen sağlayan bir üründür. Tekne ve gemilerde boyalı yüzeylerde
oluşan trafik filmi, pas, yosun vb. kalıntıları söker, makine dairelerinde de güvenle
kullanılabilir.
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KAOS

QAC İÇEREN HİJYENİK GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ
100055
Özellikle gıda sektöründe hijyenin önem kazandığı, yüksek risk taşıyan tüm alet
ve ekipman yüzeylerinde, hastanelerde, tıbi alet ve ekipmanların hijyneinde,
çalışma sahalarında temizlik sonrası hızlı hijyeni sağlayan QAC bazlı yüzey hijyen
malzemesidir. Mutfak yüzeylerinde, duvarlarında, zeminlerde, alet ve ekipmanların
temizlik sonrası hijyeninde kullanılır.

5kg

REA RTU

GÜÇLÜ QAC HİJYEN ÜRÜNÜ-KULLANIMA HAZIR ÜRÜN
100056

5kg-750 gr
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Profesyonel uygulamalar için kullanılan geniş spektrumlu hijyen maddesidir. Tüm sert
zeminlerde hijyen sağlar. Zeminler, tuvaletler, lavabo, duş ve giderler için uygundur.
Hijyen paspası banyolarında güvenle kullanılabilir. Organik kaynaklı kötü kokuları
giderir. Ortamda temiz, ferah, ve kalıcı bir çam kokusu bırakır. Okullar, hastaneler,
klinik ve poliklinikler, revirler, hasta odaları, fabrikalar, spor tesisleri, genel yaşam
alanları, yatakhaneler, yüzme havuzları, endüstriyel alanlar, kreşler, doğumevleri,
ofisler ve diğer tüm ortak yaşam alanlarında güvenle kullanılabilir. Duvarlar, zeminler,
çalışma yüzeyleri ve tüm sert yüzeylerde kullanılabilir. Tuvalet ve banyolarda şiddetle
önerilir.

HİJYENİK TEMİZLEME ÜRÜNLERİ GRUBU
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

MEDOS

YÜKSEK YOĞUNLUKTA KLORLU TEMİZLEME MADDESİ
100058
Genel amaçlı hijyenik etkili çok özel temizleme ürünüdür. Yoğun ve viskoz formülü ile
dik yüzeylerde uzun süre kalır ve bu özelliği ile yüzey temas süresi yüksek olduğu için
kirin çözülmesinde son derece performansı yüksek ve etkilidir. Geniş aralıkla hijyen
ve temizlik sağlar. Çok amaçlı kullanılabildiği için tercih edilir. Lavabolar, tuvaletler,
drenajlar,hijyen gerektiren ekipmanlar, banyo ve tuvalet zemin ve duvarları için
uygundur. Ayrıca beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak
kullanılabilir. Kullanılmış bez, mop ve paspaslanıp yıkanmasında güvenle kullanılabilir.
Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin giderilmesi için ön
bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların giderilmesinde de oldukça
etkilidir. Hoş ve kalıcı parfümü ile ferahlık verir. MEDOS tıkanmış giderlerin, boru
hatlarının, lavabo ve giderlerin açılmasında da güvenle kullanılabilir.

5 kg

DAFNE

ÇAMAŞIR SUYU
100059 - 100060
Konsantre çamaşır suyu - genel amaçlı hijyenik temizleyici ve ağartma maddesi.
Beyaz tekstil ve çamaşır yıkamalarında ağartıcı ve leke çıkarıcı olarak kullanılabilir.
Temizler, hijyen sağlar. Ayrıca kullanılmış bez, mop ve paspasların yıkanmasında
güvenle kulanılabilir. Temizler, hijyen sağlar ve tekstili beyazlatır. Tekstil lekelerinin
giderilmesi için ön bastırma maddesi olarak kullanılabilir. Kötü kokuların
giderilmesinde de oldukça etkilidir. Banyo ve tuvaletlerde oluşan bakteri, mantar
ve virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı yüksek etkilidir. Sert yüzeylerin silinip
hijyenik temizliğinde, ekipman santosyonunda, beyaz çamaşır ve temizlik bezleri
ağartılması ve temizliğinde, çay, kahve gibi tanin bazlı lekeler ve aynı zamanda kötü
kokan drenajların temizliğinde güvenle kullanılabilir. Banyo, tuvalet ve tüm genel
alanlarda kullanılabildiği gibi mutfak ve çamaşırhanelerde de güvenle kullanılabilen
çok amaçlı konsantre bir üründür. Hoş ve kalıcı parfümü ile ferahlık verir.
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5kg - 20kg
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MUTFAK
TEMİZLEME ÜRÜN
GRUBU

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

TEKLİ DOZAJ SİSTEMLERİ

TWİNDOSE DOZAJ POMPASI

MEDUSA

Bulaşık Makinaları için Sıvı Deterjan-Her Tür Sular
100061

Profesyonel mutfaklarda otomatik bulaşık yıkama makineleri için özel tasarlanmış,
yüksek etkili düşük köpüklü her tür sular için uygun konsantre bulaşık yıkama
deterjanıdır. Tek ve çok tanklı makineler için uygundur. Kireç birikimini ve tekrar kir
oluşumunu engeller. Bulaşık üzerindeki kiri tamamen çıkarır ve temizler. Özel katkıları
sayesinde her tür su sertliğinde kullanılabilir. En iyi sonucu almak için MEDUSA ile
beraber kullanın.

25kg

PORTO

Sert Sular İçin Bulaşık Makinesi Durulama Maddesi
100062
Profesyonel mutfaklarda otomatik bulaşık yıkama makineleri için özel tasarlanmış
yüksek etkili durulama ve parlatma maddesidir. Bulaşığın çabuk durulanması ve
kuruması için düşük köpüklü özel yüzey aktif madelerin konsantre bir karışımdan
formüle edilmiştir. Su, kireç ve bulaşık lekelerini önler. Durulama esnasında bulaşıkta
tortu oluşumuna izin vermez. Tek ve çok tanklı makineler ve bardak yıkama makineleri
için uygundur. Her tür su sertliğinde kullanılabilir. En iyi sonuç için MEDUSA ile
birlikte kullanılması önerilir.

20kg

LİNOS

Ağır Kirli Bulaşık için Leke Çıkarıcı Sıvı -Ön Daldırma Maddesi
100063

30

Yanmış yağlar için etkili leke çıkarma maddesi, Özellikle yanmış mutfak ekipmanının
temizlemesinde etkilidir. Güçlü formülü ile etkili ve kalıcı temizlik sağlar.

5kg

MUTFAK TEMİZLEME ÜRÜN GRUBU

31

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

MUTFAK TEMİZLEME ÜRÜN GRUBU
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ A.Ş.

HESTA

Bulaşık Makinaları için Kireç ve Pas Sökücü
100064
Profesyonel uygulamalar için kullanılan tüm bulaşık ve bardak yıkama makinelerindeki
ağır kireç ve kir birikintilerini kolayca söken konsantre asidik bir üründür. Mutfaklardaki
muhtelif yerlerde oluşan kireç oluşumlarının giderilmesinde güvenle kullanılabilir.
Paslanmaz çelik yüzeylerde kullanım için ve dolayısıyla ısıtıcı, çay - kahve makinesi gibi
diğer mutfak ekipmanlarındaki kireç, pas ve kir birikintileri için en uygundur.

5kg

LARA

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi
100065- 100066
Profesyonel mutfaklar ve diğer tüm alanlarda güvenle kullanılabilen, köpüklü ve leke
sökücü hammaddeler içeren elde bulaşık yıkama deterjanıdır. Bulaşıkların yıkanmasında
kullanıldığı gibi tüm mutfak ekipmanlarında ve yüzeylerinde güvenle kullanılabilir.
İçerdiği nemlendiriciler ve özel katkı maddeleri ile ellerde ve ciltte tahriş edici değildir.
Nötral yapısı ile; yer, duvar ve diğer tüm sert zemin temizliğinde de genel temizleme
maddesi olarak güvenle kullanılabilir

5kg - 20kg

HERMES

Elde Bulaşık Yıkama Maddesi Ultra
100067 - 100068

En zor inatçı lekeler üzerinde etkili elde yıkama bulaşık deterjanıdır. İçeriğindeki aktif
maddeler sayesinde donmuş yağ, kir ve kurumuş yemek artıklarını iz bırakmadan
temizler. Stabil, dolgun köpüğü sayesinde yıkama suyunda uzun süre etkilidir. Hoş
kokuludur.
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5kg - 20kg

MUTFAK TEMİZLEME ÜRÜN GRUBU
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NEMESİS

Ağır Kir ve Yağ Sökücü Temizlik Maddesi
100070 - 100071
Gıda sektöründe açık alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, alet ve ekipman
temizliğinde, zeminler, duvarlar, kesme/parçalama masaları, dolum hatları gibi ağır
kirli ve yağlı yüzeylerin temizliğinde etkin bir üründür.

750gr - 5kg

EFOS

Kullanıma Hazır Kokusuz Temizleme, Dezenfeksiyon ve Sanitasyon Maddesi
100069
Gıda hazırlama ve sunum alanlarında hızlı ve etkili hijyenik temizlik için çok amaçlı
kullanılabilen parfümsüz konsantre hijyenik temizleme maddesidir. Tüm sert
yüzeylerdeki genel kirlenmeyi giderir ve geniş perspektifte hijyen sağlar. Çalışma
alanları, kesim tablaları,mutfak ekipmanları, soğutucular, duvarlar ve zeminler için
uygundur.Leke söker, temizlik ve hijYENİ bir kerede tamamlar. Hızl ve etkilidir. Hijyen
programlarının bir parçası olarak gıda güvenlik düzenlemelerinin karşılanmasında
güvenle kullanılabilir. Restoranlarda, gıda sunum ve hazırlama alanlarında masa ve
tezgah üstü temizlik ve hijyen için sprey-sil olarak kullanılabilen özel hazırlanmış özel
bir üründür. Mutfaklar, gıda hazırlama ve sunum alanları,restoranlar, yemek odaları,
hasta odalarındaki yemek servis alanları, barlar, kafeler, otel odalları masaları, açık
alan yemek sunum masa üstleri vs. gibi hijyen standardı gerektiren ve hertür sert
yüzeyde güvenle kullanılabilir. Ayrıca buzdolapları, soğutucular, mikrodalga fırınlar,
fırınlar, mutfak yüzeyleri, kıyma makineleri, et kesim tablaları, mutfak gıda hazırlama
tablaları, mutfak diğer ekipmanları, karo taşlar, fayansalar, lavabolar, evye ve
armatürler, zeminler, çay ve kahve makineleri, ortak yaşam alanlarında bulunan çay,
kahve ve su makineleri, para çekme otomatları resepsiyon masa üstleri vs gibi her
tür bireysel ve ortak temas yüzeylerinin hijyenik temizliğinde güvenle kullanılabilir.
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REM

Paslanmaz Çelik Yüzeyler için Temizleme Parlatma Maddesi
100072
Paslanmaz çelik yüzeylerin parlatılması ve bakımı için kullanılan özel bir üründür.
Parmak izleri, yağ ve genel kirlenmeyi giderir. Kalıcı bir FİLM tabakası oluşturarak
yüzeyi korur. Temiz ve lekelerden arınmış bir yüzey sağlar. Asansör kapıları ve
yüzeyleri, davlumbazlar ve her tip krom yüzeylerde güvenle kullanılır.

750gr

DİON

Fırın, Gril ve Yanmış Yağ Temizleyici
100074 - 100075
Yoğun viskozetli ağır yağ sökücü fırın ve gril temizleme maddesidir. İnatçı ve yanmış
yağları kolayca söker. Fırın iç ve dış yüzeyleri, tava ve tencereler, ocak üstleri, kızartıcı
ve ızgaralar, döner hazırlama ekipmanı, gril vs yüzeylerinde oluşan yanmış yağ ve gres
lekelerini ağır kir ve karbonu söker. Ağır yağlanmış tüm mutfak yüzeylerinde güvenle
kullanılabilir. Yüzeylerdeki temizlik etkisinin yükseltilmesi için özel formüle edilmiş
yoğun viskoziteli bir üründür. Yüzey ile temas süresi yüksek olduğu için temizleme
kabiliyeti de aynı oranda yüksektir. Tıkanmış drenaj, gider veboru hatlarının açılması
için de kullanılabilir.

750gr - 5kg

DEKA LIKID

Tıkanmış Giderleri Açma Maddesi - Sıvı
100076
Tüm kapalı drenajların açılmasında güvenle kullanılabilir. Yıkanabilir tüm yüzeylerin
hijyen temizliğinde kullanılır. Yoğun ve dengeli formlülasyonu ile ortamda uzun süreli
hijyenik temizlik sağlar. Kolay durulanır, hoş ve kalıcı bir koku bırakır. Zor kirleri ve
yağları söker. Küvet ve lavobo temizliğinde etkilidir.
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DEKA POWDER

Tıkanmış Giderleri Açma Maddesi - Toz
100077
Tüm kapalı drenajların açılmasında güvenle kullanılabilir. Yıkanabilir tüm yüzeylerin
hijyen temizliğinde kullanılır. Yoğun ve dengeli formlülasyonu ile ortamda uzun süreli
hijyenik temizlik sağlar. Kolay durulanır, hoş ve kalıcı bir koku bırakır. Zor kirleri ve
yağları söker. Küvet ve lavobo temizliğinde etkilidir.

500gr

TİTHİS

PORSELEN ÇİZİK GİDERİCİ
100078
Standart yıkama ve ağartma maddelerinin gideremediği porselen tabaklar
üzerinde zamanla oluşan çatal bıçak çizikleri ile çay, kahve fincanları içerisindeki
kaşık çiziklerinden kaynaklanan siyah metal izlerin giderilmesinde kullanılır. Direkt
kullanıma hazır olup, jel yapısı ile yüzeyde tutunmayı sağlayarak etkin ve hızlı bir
çözüm sunar.

1kg

BENDİS

Sebze ve Meyve Dezenfektanı
100079
Klor bazlı sebze ve meyve dezenfektanıdır. Yıkama suyunu eklendiğinde
kontaminasyon oluşumunu engeller, sebze ve meyveler üzerindeki insan sağlığı
için risk oluşturan tüm organik çoğalmaları yok eder. ayrıca gıda alanlarının, gıda ile
temas eden tüm noktaların dezenfeksiyonunda da güvenle kullanılır. Sebze Meyve
ve Salatalar üzerindeki insan sağlığı için risk oluşturan tüm organik çoğalmaları yok
eder.

35

5kg
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POMONA

Beyaz Opak Özel Pafümlü Sıvı El Yıkama Maddesi
100080 - 100081
Yüksek kaliteli sürfektanlardan özel formüle edilip üretilmiştir. Sert ve yumuşak sularda
kullanılabilen elde özel yumuşaklık sağlayan özel bir üründür. Ferahlatıcı parfümü
ve dengelenmiş pH’ı ile oldukça etkili ve sağlıklı kullanım sağlar. Deriyle dost, etkili
bakım sağlayan içeriği ile elde deride etkili temizlik ve yumuşaklık sağlar. Kullanımda
ekonomi sağlar, sıvı sabun dispenserlerinde kullanılabilir. okullar, hastaneler, klinikler,
fabrikalar, oteller, restoranlar, barlar, kafeler, askeri birlikler, hava alanları, ofisler vs
de tüm alanlardaki banyo, tuvalet ve lavabolarda güvenle kullanılabilir.

5kg - 20kg
pH 5,5

HERA

MAVİ Sedefli Sıvı El Yıkama Maddesi
100082 - 100083
Yüksek kaliteli sürfektanlardan özel formüle edilip üretilmiştir. Sert ve yumuşak sularda
kullanılabilen elde özel yumuşaklık sağlayan özel bir üründür. Ferahlatıcı parfümü
ve dengelenmiş pH’ı ile oldukça etkili ve sağlıklı kullanım sağlar. Deriyle dost, etkili
bakım sağlayan içeriği ile elde deride etkili temizlik ve yumuşaklık sağlar. Kullanımda
ekonomi sağlar, sıvı sabun dispenserlerinde kullanılabilir. okullar, hastaneler, klinikler,
fabrikalar, oteller, restoranlar, barlar, kafeler, askeri birlikler, hava alanları, ofisler vs
de tüm alanlardaki banyo, tuvalet ve lavabolarda güvenle kullanılabilir.

5kg - 20kg
pH 5,5

PERO

TOZ PEMBE SEDEFLİ SIVI EL YIKAMA MADDESİ
100084 - 100085

5kg-20kg
pH 5,5
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Cilt pH derecesi ile uyumlu, bol köpüklü, hoş kokulu ve sedefli sıvı el temizleme
maddesidir. İçeriğinde bulunan nemlendiriciler sayesinde kurutmaz ve tahriş etmez.
Cildin nem dengesini korur.
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LORA

Turuncu Sedefli Sıvı El Yıkama Maddesi
100086 - 100087
Yüksek kaliteli sürfektanlardan özel formüle edilip üretilmiştir. Sert ve yumuşak sularda
kullanılabilen elde özel yumuşaklık sağlayan özel bir üründür. Ferahlatıcı parfümü
ve dengelenmiş pH’ı ile oldukça etkili ve sağlıklı kullanım sağlar. Deriyle dost, etkili
bakım sağlayan içeriği ile elde deride etkili temizlik ve yumuşaklık sağlar. Kullanımda
ekonomi sağlar, sıvı sabun dispenserlerinde kullanılabilir. okullar, hastaneler, klinikler,
fabrikalar, oteller, restoranlar, barlar, kafeler, askeri birlikler, hava alanları, ofisler vs
de tüm alanlardaki banyo, tuvalet ve lavabolarda güvenle kullanılabilir.

5kg - 20kg
pH 5,5

ORFE

Hijyenik Köpüklü El Yıkama Maddesi
100088
Yükek kaliteli, bakterisit etkili köpük sabun. Doğada çözünebilir hammaddelerden
üretilmiştir. Cilt ile dosttur, yüksek oranda kremli özel maddeler içerir. Ele zarrar
vermez, bakteri çoğalmalar yok eder.

5kg - 20kg
pH 5,5

ORFE BOX

KARTUŞ KÖPÜK SABUN
100090
Yükek kaliteli, bakterisit etkili köpük sabun. Doğada çözünebilir hammaddelerden
üretilmiştir. Cilt ile dosttur, yüksek oranda kremli özel maddeler içerir. Ele zarrar
vermez, bakteri çoğalmalar yok eder.

1kg
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pH 5,5
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BİAPLUS

Su Gerektirmeyen Alkol Bazlı El Dezenfeksiyon Maddesi
100091
Hızlı ve yüksek, etkili hijyenik el temizleme maddesidir. Gliserin içerir. Suyun
bulunmadığı alanlarda kullanılabilir. Elde hijyen sağlar, herhangi bir koku veya
kalıntı bırakmadan eli temizler ve hemen uçar. Gıda hazırlama ve sunma tesisleri için
idealdir ve kokusuz hazırlanmıştır. Hasta ve hasta ile yakın temas içinde olan sağlık
kuruluşlarına tavsiye edilir.

5kg
pH 5,5

眀 眀 眀⸀ 愀 搀 漀 渀 椀 猀 ⸀ 挀 漀 洀 ⸀琀 爀

BİA
• Özel dizaynı ile aluminyumdan üretilmiştir.
• 1 adet R-3004 Sensörlü Dispenser ile
gelmektedir.
• Mobil olarak hijyen ihtiyacı olan her noktaya
taşınabilmektedir.
• Alkol dezenfektan, jel dezenfektan veya
kolonya
kullanımına uygundur.
• Stand görseli kurumsal kimliğe göre
değiştirilebilir.

Yüksek kaliteli, sedefli ve bakterisit etkili sıvı el sabunu. Temizlik özelliği yüksek kremli,
zengin kremli köpük oluşturur. Deri ile dosttur. Parfüm içermez. Gıda hazırlama ve
sunum alanlarında, okullarda ve hastanelerde, kliniklerde. Her tür sabun dispenseri
için uygundur.

5kg
pH 5,5
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ADONİS HİJYEN STANDI

Hijyenik Parfümsüz MAVİ Sedefli El Yıkama Maddesi
100092 - 100093
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