PROFESYONEL
TEMİZLİK KİMYASALLARI

Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi

Dünya’daki teknolojik gelişmeleri yakından takip
eden nilco, faaliyette bulunduğu sektörlerde
uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek
üretimini sürdürmektedir.
Yüksek deneyimli kadrolarla, üstün kalite anlayışıyla
ürettiklerini, bütün dünya pazarlarına ihraç
etmektedir.
Temizlik makineleri üretim fabrikası toplam yılda
500.000 adet temizlik makinesi, Kimya kompleksleri
ise yılda 100.000 ton toz deterjan, 50.000 ton
sıvı deterjan ve 15.000 ton deterjan hammaddesi
LABSA ve SLES olmak üzere toplam 165.000 ton
üretim kapasitesine sahiptir.
Ürünlerini kendi markaları yanı sıra farklı ülkeler için
farklı markalar altında üreterek dünya pazarlarına
sunmaktadır.
Türkiye’de 2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, teknik
servis ağı ve yurt içinde-yurt dışında dağıtım yapan
çok sayıda distribütörlere sahiptir.
Almanya’daki fabrikada araştırma geliştirme
faaliyetleri yürütülmekte olup yeni teknolojiler ve
inovatif çalışmalar sürdürülmektedir.

BAŞLICA ÜRETİMLERİ:
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ VE
EKİPMANLARI
Endüstriyel vakum makineleri, cilalama ve yer
bakım makineleri, endüstriyel temizlik otomatları,
temizlik pres ve ekipmanları.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK DETERJANLARI
Hoteller, hastaneler, fabrikalar v.s. endüstriyel
alanlar için Nilco markalı genel temizlik, mutfak,
çamaşırhane deterjanları, ağır yağ ve kir sökücü
deterjanlar, yüzey bakım maddeleri ve halı yıkama
şampuanları.

DETERJAN VE KOZMETİK HAMMADDESİ
LABSA ve SLES.
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Üretimden kullanıcıya giden süreçte hem çevre hem de kullanıcı dostu olarak
verimliliği ve performansı gözeterek en iyi temizlik ve hijyen sonucu elde
edilmesini sağlayan ürünler ve sistemler sunuyoruz.

MUTFAK HİJYEN
ÜRÜNLERİ

Nilco’nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları
endüstriyel mutfaklarda, mükemmel lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak,
restoran, otel, kafe, hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıkla sunulmasını
sağlar. Mutfak hijyeni için gerekli olan sistemin oluşturulması ve oluşturulan sistemin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekir.

ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA HİJYEN NİLCO İLE SAĞLANIR.
Endüstriyel mutfaklardaki hijyen standardının
yüksek olmasının gerekliliği, hizmet sunulan
kitlelerin büyüklüğü ve tüketicilerin tercihlerinin
başında lezzet ve hijyenin olmasından dolayıdır.
Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge
kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji
ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir.
Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki
tüm işletmelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına
uygun etkin ürünler ve sistemler sunar.
Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri
ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında
tutulmasını ve yüksek performansın sürekli
olmasını sağlar.
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Mutfak personeli uygulamalı ve teorik eğitimler
ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek,
kusursuz bir çalışma ortamı sağlanır. Satış
sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak
hedefimiz, sürdürülebilir müşteri memnuniyetini
sağlamaktır.
Sizi de mükemmel lezzetler ve kusursuz sunulan
bir servis için, Nilco mutfak hijyeni ürünleri
deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ
FIX

6,5-7,5
0

ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI
Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç
veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek
performanslı üründür. Nötr pH değerine göre formüle
edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da
tabaka bırakmaz.

pH

6,5-7,5

Dozaj

3-6 ml/1 L su

Ambalaj

5 L= 5,15 kg PE Bidon (4x5 L koli)
20 L= 20,6 kg PE Bidon

SPULFIX

5,5 - 6,5
0

ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI
Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç
veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek
performanslı üründür. Nötr pH değerine göre formüle
edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da
tabaka bırakmaz.

7

14

pH

5,5 - 6,5

Dozaj

3-6 ml/1 L su

Ambalaj

20 L= 20,8 kg PE Bidon

FIX MATİK HW

11-13

SERT SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI
Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ
kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye tekrar
yapışmasını önler. Sert sularda dahi su sertliğinden
kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye
neden olmaz. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar
vermez. Özel dozaj pompaları ile dozajlanır.

14

7

0

7

14

pH (%1)

11-13

Dozaj

2-6 ml/1 L su

Ambalaj

20 L= 24 kg PE Bidon

FIX MATİK

11-13

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

0

Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ
pH (%1)
kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye
Dozaj
tekrar yapışmasını önler. Su sertliğinden kaynaklanan
zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye neden olmaz.
Ambalaj
Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar vermez. Özel dozaj
pompaları ile dozajlanır.

FIX MATİK SW

7

14

11-13
2-6 ml/1 L su
20 L= 24 kg PE Bidon
5L=6kg PE Bidon (4x5 L koli)

12-13
0

7

14

ORTA VE AZ SERT SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI
Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü yağ
kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin yüzeye tekrar
yapışmasını önler. Su sertliğinden kaynaklanan zararlı
etkileri yok eder, kireçlenmeye neden olmaz. Yıkanan
malzemelerin sırlarına zarar vermez. Özel dozaj
pompaları ile dozajlanır.

pH (% 1)

12-13

Dozaj

2-6 ml/1 L su

Ambalaj

20 L= 24 kg PE Bidon

5

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ
RINSE HW

3-6
0

7

14

YUMUŞAK SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ
Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler,
organik çözücüler içerir.Deterjanın daha etkili
çalışmasını sağlayarak yıkanan malzemelerde
deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve
parlak olmalarını sağlar.

pH (% 1)

2,5-3,5

Dozaj

3-6 ml/ 10 L su

Ambalaj

20 L= 20,4 kg PE Bidon

RINSE

2,5-3,5
0

BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA KATKISI VE PARLATICISI
Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler,
organik çözücüler içerir.Deterjanın daha etkili
çalışmasını sağlayarak yıkanan malzemelerde
deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve
parlak olmalarını sağlar.
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pH (% 1)

2,5-3,5

Dozaj

3-6 ml/10 L su

Ambalaj

20 L= 20,8 kg PE Bidon
5L= 5,2 kg PE Bidon

RINSE SW

2,5-3,5
0

7

14

YUMUŞAK SULARDA ETKİLİ BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA MADDESİ
Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif
maddeler, organik çözücüler içerir.Deterjanın
daha etkili çalışmasını sağlayarak yıkanan
malzemelerde deterjan kalıntısı kalmasını önler,
lekesiz, kuru ve parlak olmalarını sağlar.

pH (% 1)

2,5-3,5

Dozaj

2-5 ml/ 10 L su

Ambalaj

20 L= 20,4 kg PE Bidon

GRILL

12-13
0

YANMIŞ YAĞ, IZGARA VE FIRIN TEMİZLEYİCİ
Yağ ve ısının karışmasıyla tencerelerin,tavaların
dışında, fırınlarda ve ızgaralarda biriken yoğun
kirler için üretilmiştir.Çizmeden tam ve gerçek
temizlik sağlar.

12-13

Dozaj

Temizlenecek yüzeye direkt 		
uygulanır. Fritözler için %10’luk
çözelti hazırlanır.

Ambalaj

10 L= 10,8 kg PE Bidon
750 ml= 810 g PE Şişe
( 12x750 ml koli)
11 - 13
7

0

MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

6

14

pH (% 1)

BISTRO
Güçlü formülü ile endüstriyel mutfaklar ve gıda üretim
tesislerinde, gıda ile temas eden her türlü yüzeyler,
ekipman ve tezgahların temizliğinde kullanılan yüksek
performanslı, inatçı protein ve yağ çözücü bir üründür.
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pH (% 1)

11 - 13

Dozaj

10-15 g/1 L su

Ambalaj

10 L= 11,2 kg PE Bidon

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

10-11,5

PRESOAK

0

7

14

BULAŞIK İÇİN LEKE ÇIKARICI TOZ ÖN DALDIRMA MADDESİ
Formülasyonundaki beyazlatıcı ve oksijen bazlı
ağartıcı sayesinde fincan ve tabaklarda oluşan
çay, kahve, meyve suyu ve nişasta kalıntılarını
mükemmel temizler. Porselen, cam, seramik
ve paslanmaz çelik mutfak eşyaları üzerinde
güvenle kullanılabilir.

pH (% 1)

10-11,5

Dozaj

10-15 g/1 L su

Ambalaj

4 kg PE Kova (4x4 kg koli)

PREDEEP

11-13

SIVI LEKE GİDERİCİ ÖN BASTIRMA ÜRÜNÜ
Çok lekeli ve kirli kaplardaki çay, kahve ve
meyve gibi inatçı lekeler ile nişastalı kalıntıları
mükemmel temizler. İçerdiği klor sayesinde
hijyen sağlar. Porselen, cam, seramik ve
paslanmaz çelik mutfak eşyaları üzerinde
güvenle kullanılabilir.

11-13

Dozaj

5-15 ml/1 L su

Ambalaj

10L=12 kg PE Bidon

1-2
0

YÜKSEK PERFORMANSLI KİREÇ ÇÖZÜCÜ

7

14

pH (% 1)

1-2

Dozaj

Bulaşık makinelerinde su hacminin
% 5-10’u oranında. Diğer cihazlarda
su hacminin % 5’i oranında

Ambalaj

5 L= 6,35 kg PE Bidon (4x5 L koli)

DESCALER

1,5-2,5
0

KİREÇ ÇÖZÜCÜ
Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri ve
diğer yüzeylerde oluşmuş kireç birikintilerini en
iyi şekilde parçalayarak çözer ve parlatır.

14

pH (% 1)

CALDEKS
Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri ve
diğer yüzeylerde oluşmuş kireç birikintilerini en
iyi şekilde parçalayarak çözer ve parlatır.

7

0

7

14

pH (% 1)

1,5-2,5

Dozaj

Bulaşık makinelerinde su hacminin
% 5-15’i oranında. Diğer cihazlarda
su hacminin % 5’i oranında

Ambalaj

5 L= 5,4 kg PE Bidon (4x5 L koli)

7

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

METALLIC CLEANER

1,5-2,5
0

METALİK LEKE TEMİZLEYİCİ
Porselen tabaklar üzerinde, metal bıçakların
bıraktığı iz ve lekeleri, porselen fincanların
içinde, metal kaşıkların bıraktığı iz ve lekeleri
mükemmel temizler. Daldırma yöntemi ile
uygulanarak porselen üzerindeki metal çizikler
kolayca ve tamamen giderilir.

7

14

pH (% 1)

1,5-2,5

Dozaj

Temizlenecek malzeme direkt
ürünün içine daldırılır.

Ambalaj

5 L= 5,2 kg PE Bidon (4x5 L koli)

SANITIZER

10,5-11,5
0

ALKALİ YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ
Endüstriyel mutfaklar ve gıda üretimi yapılan
tesislerde, yüzeyler, ekipman ve tezgahların hijyenik
temizliğinde kullanılan konsantre bir üründür. İçerdiği
QAC sayesinde tüm yüzeylerde etkin hijyen sağlar.
Alüminyum dahil her tür yüzey için uygundur.

7

pH (% 1)

10,5-11,5

Dozaj

15-20 g/1 L su

Ambalaj

10 L= 10 kg PE Bidon

ALCOSURF 700

7-8

ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ
Alkol bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Boya ve
parfüm içermez. Korozif değildir. Gıda ile temas
halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. her
yüzeyde güvenle kullanılır ve hijyen sağlar.
Uçucudur, koku bırakmaz.

0

7-8 Direkt

Dozaj

Sulandırılmadan direkt olarak
uygulanmalıdır.

Ambalaj

1 L = 800 g PE Şişe (12x1L koli)

14

6,5-7,5

PASPAS HİJYEN ÜRÜNÜ

8

7

pH (% 1)

SANIMAT
Endüstriyel mutfaklarda ve gıda sanayinde
hijyenik paspaslarda kullanılan konsantre bir
üründür.İçerdiği QAC sayesinde paspaslarda etkin
bir hijyen sağlar.

14

0

7

14

pH (% 1)

6,5-7,5 Direkt

Dozaj

Kontaminasyon derecesine
göre %0,5-2,0 sulandırılarak
uygulanır.

Ambalaj

5 L= 4,9 kg PE Bidon (4x5 L koli)

DOZAJ VE EKİPMANLAR
Integral COMPACT Solid (Katı Sistem)
Integral COMPACT sistemi, endüstriyel mutfaklarda karşılaşılan zorlukları karşılamak için,
ayrılmaz bir sistem olarak geliştirilen kimyasallar, dozajlama teknolojisi ve yenilikçi elektronik
sistemin mükemmek kombinasyonudur.
Sürdürülebilir hammadde seçimi, yenilikçi dozajlama teknolojisi ve benzersiz yıkama gücü ile
maliyet tasarrufu sağlar.
• Kullanımı son derece kolay ve güvenlidir.
• Tam otomatik dozajlama temizlik maddeleri ile personelin doğrudan temasını engeller ve
böylece gelişmiş operatör güvenliği sağlanır.
• Dozaj hassasiyeti en yüksek düzeydedir.
• Her su sertliğinde kullanım için uygundur.
Sonuç : Önemli ölçüde daha düşük yıkama ve temizlik maliyeti, parlak temiz ürün
Brite S : Parlatıcı
Clean : Deterjan
• EDTA, NTA ve fosfat içermez
• Çevre dostudur
• Sağlığa zarar verecek madde içermez.

www.nilco.com.tr
www.nilco.com.tr

BULAŞIK MAKİNESİ
OTOMATİK DOZAJLAMA SİSTEMİ
1000 TABAK/SAAT

BULAŞIK MAKİNESİ
OTOMATİK DOZAJLAMA SİSTEMİ
2000 TABAK/SAAT

NİLCO FOAM
SPREY ÜNİTESİ

Nilco’nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları endüstriyel
mutfaklarda, mükemmel lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak, restoran, otel, kafe,
hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıkla sunulmasını sağlıyor.
Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve
doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki tüm işletmelerin temizlik
ve hijyen ihtiyaçlarına uygun, etkin ve ekonomik ürünler, sistemler sunar.
Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında tutulmasını
ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.

9

KİŞİSEL BAKIM
HİJYEN ÜRÜNLERİ

İşletmelerde mikroorganizma bulaşmasının en önemli kaynaklarından birisi çalışan personeldir.
Bu yüzden personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal yükümlülükler nedeniyle
herkesin öncelikle dikkat etmesi gereken konuların başında gelmektedir.

PERSONEL HİJYENİ İŞLETMELERİN EN ÖNEMLİ VE
KRİTİK KONUSUDUR.
Özellikle gıda sektöründe çalışanlar aracılığıyla veya onların temizlik ve hijyen kurallarına uymamasından
kaynaklanan bulaşmalar görülebilir. Bu nedenle gıda üretimi yapan işletmelerin personel hijyenine
verdiği önem çok fazladır. Personelin kişisel temizlik kurallarına uyması, iş kıyafetleri ile koruyucu
kıyafetlerini yerinde ve zamanında kullanması, çalışma ortamının temizliğini ve dezenfeksiyonunu
sağlaması da önemli olan hususlardandır. Personel hijyeninin sağlanması ile gıdalara bulaşmaların
azalması sağlanarak üretim sorunsuz, güvenilir, sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir.
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KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

HANDY

5,5-6,5

EL TEMİZLEME SIVISI
Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır.
Cilt pH’ına göre formüle edilmiştir, cildi
yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku
bırakır.

0

5,5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,05 kg PE Bidon (4x5 L Koli)
20 L= 20,2 kg PE Bidon

5,5-6,5

HİJYENİK EL TEMİZLEME SIVISI

0

14

5,5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,05 kg PE Bidon (4x5 L Koli)
20 L= 20,2 kg PE Bidon

5,5-6,5

SIVI EL TEMİZLEYİCİ

0

7

14

pH

5,5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,15 kg PE Bidon (4x5 L Koli)
20 L= 20,6 kg PE Bidon

HANDY FOAM

5,5-6,5

KÖPÜK SABUN
Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri ve
çalışanların el temizliğini sağlar. Handy Foam
köpük sabun, formülasyonunda bulunan yüksek
yüzey aktif içeriği ile elinizi kirden arındırır. Hazır
köpük olduğundan kullanımı kolay ve pratiktir.
Yüksek performanslı, hoş kokulu el temizleme
maddesidir. Normal sabunlara göre daha
ekonomiktir.

7

pH

HANDY WHITE
Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri
ve çalışanların el temizliğini sağlar.
Formülasyonunda bulunan yüzey aktif
maddeler ile elinizi kirden arındırır. Yüksek
performanslı, hoş kokulu, sedefli el temizleme
maddesidir.

14

pH

HAND WASH
Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır.
İçerdiği antibakteriyel maddeler sayesinde
mükemmel hijyen sağlar.Cilt pH’ına göre
formüle edilmiştir, cildi yumuşak tutar ve
ellerde hoş bir koku bırakır.

7

0

7

14

pH

5,5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,1 kg PE Bidon (4x5 L Koli)
20 L= 20,4 kg PE Bidon
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KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ
HANDY FOBA

5,5-6,5

HİJYENİK KÖPÜK SABUN
Fabrika, hastane, restoran, otel, müşteri ve
çalışanların el hijyenini sağlar. Handy Foba
hijyenik köpük sabun, formülasyonunda bulunan
yüksek yüzey aktif içeriği ile elinizi kirden
arındırır. Hazır köpük olduğundan kullanımı kolay
ve pratiktir. Yüksek performanslı, hoş kokulu, el
temizleme maddesidir. Normal sabunlara göre
daha ekonomiktir.

0

7

pH

5,5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,15 kg PE Bidon

HANDFORTE 720

5-6
0

HİJYENİK EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ
Formülasyonunda bulunan yüzey aktif maddeler kirleri
temizlerken, triclosan ile ellerinizde hijyenik temizlik
sağlar. Boya ve parfüm içermez, koku bırakmaz.

5-6

Dozaj

Direkt kullanılır.

Ambalaj

20 L=20,2 kg PE Bidon

14

5-6

HİJYENİK EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

0

Formülasyonunda bulunan temizleyici yüzey
aktif maddeler ile kirleri temizlerken, klor hexidine
mikroorganizmalara etki ederek hijyenik temizlik
sağlar. Boya ve parfüm içermez, koku bırakmaz.

7

pH

5-6

Dozaj

Sulandırılmadan direkt
uygulanır.

Ambalaj

20 L=20 kg PE Bidon

LUNA

14

5,5-6,5

SAÇ ŞAMPUANI

12

7

pH

HANDFORTE PLUS 725

Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt
yağlandırıcı özel noniyonikler köpük arttırıcı özel
aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü
formülü ile saçları en etkin şekilde temizler,parlak
ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve
saç derisi ile uyumludur. İçerdiği aktif maddeler
doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

14

0

7

14

pH

5,5 - 6,5

Dozaj

El ile köpürtülerek direkt kullanılır.

Ambalaj

20 L = 20,6 kg PE Bidon

KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ
RELAX

5,5-6,5

DUŞ JELİ
Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt yağlandırıcı özel
noniyonikler köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir.
Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi
sağlar, pH değeri cilt ile uyumludur. Cilde ferahlık verir. İçerdiği
aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

0

7

14

pH

5,5 - 6,5

Dozaj

El veya lif ile köpürtülerek
direkt kullanılır.

Ambalaj

20 L = 21,4 kg PE Bidon

LEMONGRAS
SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU
Yüksek kalitede duş jeli. Hassas ciltler için extra bakım sütü
içerir köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir.
Özel formülü ile cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan
nemi sağlar, pH değeri cilt ile uyumludur. Cilde ferahlık hissi
verir. Cildi nemlendirir.

Dozaj

Ürün aparatı ile birlikte
(her basmada 1,5 ml) kullanılır.
EL ve lif yardımıyla köpürtülür.

Ambalaj

24 x 210 ml

Dozaj

Ürün Aparatı ile birlikte
( her basmada 1,5 ml ) kullanılır.
EL ve lif yardımıyla köpürtülür.

Ambalaj

24 x 210 ml

Dozaj

Ürün aparatı ile birlikte
(her basmada 1,5 ml) kullanılır.
EL ve lif yardımıyla köpürtülür.

Ambalaj

24 x 210 ml

Dozaj

Ürün Aparatı ile birlikte
( her basmada 1,5 ml ) kullanılır.

Ambalaj

24 x 210 ml

FRESH
SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU
Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol
köpüklü formülü ile saçları ve vücudu en etkin şekilde
temizler, parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve
saç derisi ile uyumludur. Özel formülü ile cildi kurutmadan
temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar. Cilde zindelik hissi verir.

ASIA
SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI, ŞAMPUAN KARTUŞU
Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol
köpüklü formülü ile saçları ve vücudu en etkin şekilde
temizler, parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve
saç derisi ile uyumludur. Özel formülü ile cildi kurutmadan
temizler ve ihtiyacı olan nemi sağlar. Cilde ferahlık hissi verir.

ROSE
EL TEMİZLEME SIVISI, SIVI SABUN KARTUŞU
Köpük arttırıcı özel aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol
köpüklü formülü ile elleri en etkin şekilde temizler. pH değeri
cilt ile uyumludur. Özel formülü ile elleri kurutmadan temizler
ve ihtiyacı olan nemi sağlar.
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KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

• Protein içeren Protea hair care shampoo
• Canlandırıcı Fresh hair&body care shampoo
• Rahatlatıcı Asia hair&body care shampoo
• Ecocert sertifikalı, canlandırıcı, tazelik veren
lemongrass hair&body shower gel
CİLDE NEM VE FERAHLIK VERİR
Dermatolojik olarak test edilmiştir.
• Şık tasarım
• Bol köpüklü
• Avantajlı kullanım maliyeti
• Tesisinize özel markalaşma
• Duş ve lavabolar için uygundur
• Saç&vücut şampuanları ve el sabunları özel
kartuşlu dispenser ile sunulur.

Kartuşlu Köpük Sabun
Dispenseri

14

Kartuşlu Köpüklü Dezenfektan
Dispenseri

GENEL ALAN

HİJYEN ÜRÜNLERİ
Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile genel temizlik maliyetlerinin
denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.
Tozdan arınmış, temiz kokan alanlar ile doğru planlanmış bina bakım
uygulamaları sayesinde verimliliğinizi arttırırsınız.

GENEL ALANLARDA ÖZEL HİJYEN
Nilco portföyünde yer alan profesyonel genel alan
temizlik, hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları ile
otel, hastane, okul, ofisler ve alışveriş merkezleri
gibi yaşam alanlarında etkin ve hızlı çözümler
sağlar. Nilco ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile
geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve
doğa dostu olarak üretmektedir.
Otel odaları, banyolar, tuvaletler, ofisler, alışveriş
merkezleri gibi yaşam alanlarında temizlik
ve hijyenin önemi bu alanların birçok insanın
kullanımına açık olması ve temizlik için ayrılan
sürenin kısa olmasından dolayıdır. Bu alanların
yoğun kullanımı, temizliği güçleştirdiği gibi, hastalık
bulaştırma riski taşıdığından, genel alanlarda
temizlik ve hijyen evimizdekinden daha özeldir.

Zeminlerin, yüzeylerin ve her türlü dar veya geniş
alanların temizliği ile ilgili çözümlerimizle, tesisinizin
her detayında sürdürülebilir temizliği muhafaza
etmenize yardımcı oluyor; tüm ticari, sanayi ve
kurumsal alanlarda ihtiyacınıza yönelik ürünleri,
sistemleri ve ekipmanları sağlayarak işletmenizin,
misafirleri tarafından kusursuz temizlik şartlarında
hizmet vermesini sağlıyoruz.
Temizlik personeli uygulamalı ve teorik eğitimler ile
ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir
çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle
verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz,
sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Sizi de sağlıklı ve temiz ortamlar sağlayan, Nilco
genel alan hijyen ürünleri deneyimini yaşamaya
davet ediyoruz.
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

CLEANER

7-8
0

GENEL TEMİZLİK MADDESİ
Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen
yüksek performanslı bir üründür. Kirlerin
yüzeye yapışmasını önler, tabaka bırakmaz,
çizmez,matlaştırmaz mükemmel temizlik sağlar.
Ortama hoş koku bırakır.

7

pH

7-8

Dozaj

50-100 ml /10 L su

Ambalaj

5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L koli)
20 L= 20 kg PE Bidon

FLOOR

7-8

SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ
Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen,
kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek
mükemmel temizlik sağlayan bir üründür. Tüm
lekeleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler,
yüzeylere parlaklık verir.Durulama gerektirmez,
ortama hoş koku bırakır.

14

0

7

14

pH

7-8

Dozaj

100-150 ml/10 L su

Ambalaj

10 L= 10 kg PE Bidon

MUPO

6-8
0

GENEL TEMİZLİK MADDESİ
Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.
Kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek
mükemmel temizlik sağlar. Tüm lekeleri iz ve
yapışkanlık bırakmadan temizler. Yüzeylere
parlaklık verir. Durulama gerektirmez. Ortama
hoş koku verir.

7

14

pH

6-8

Dozaj

50-100 ml/10 L su

Ambalaj

20 L=20 kg PE bidon

CORVET

8,5-10,5
0

KONSANTRE ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ
Çok amaçlı olarak kullanılabilen ürün zor ve inatçı lekeleri
söker, yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar. Geniş kullanım
alanı vardır, günlük temizlik için de idealdir. Kolay, etkili ve
pratik temizlik sağlar. Parfüm içerir. Duvar, zemin ve mobilya
dahil tüm yüzeylerde kullanılabilen özel formülü ile kalıntı
bırakmaz. Seyreltilerek çok amaçlı olarak kullanıldığından
ekonomik bir üründür.
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7

14

pH

8,5-10,5

Dozaj

Kullanma talimatına
göre olmalıdır.

Ambalaj

1 L=1,02 kg PE Şişe
(12x1000ml koli)

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

TOILET CLEANER

1,5-2,5

Tuvalet ve pisuarların kenar kıvrımları içerisinde
ve etrafında oluşan her türlü inatçı pas lekesi ve
kireç birikintilerini çıkarır.

1,5-2,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

750 ml= 790 g PE Şişe
(12x750 ml Koli)

2,2-3,2
0

BANYO VE TUVALET TEMİZLİK ÜRÜNÜ
pH (% 1)

7

2,2-3,2

Ambalaj

1L=1320g PE şişe
10 L= 10,3 kg PE Bidon

1,9-2,9

BANYO VE ARMATÜR TEMİZLİK ÜRÜNÜ

7

0

pH (% 1)

14

1,9-2,9

Dozaj
Yoğun ve zorlu lekelerde yüzeye direkt
uygulanır, yüzey fırçalanır, daha sonra temiz su ile
durulanır. Günlük temizlikte kirlilik derecesine ve su
sertliğine göre 1/10 oranında seyreltilerek kullanılır.
Ambalaj

5 L= 5,5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)

BANEX

1-2

KİREÇ SÖKÜCÜ GÜNLÜK BAKIM MADDESİ
Aside dayanıklı tüm yüzey ve materyallerde
kullanılabilir. Güçlü formülüyle yüzeylerde ve
ekipmanlarda oluşan kireç, çimento, beton
tortularını ve pas lekelerini yok eder. Düşük
köpüklüdür, kolay durulanır. Alüminyum ve bakır
alaşımlarıyla temas ettirilmemelidir.

14

Dozaj
Çok kirli ve kireçli yüzeylerde
direkt kullanılır. Günlük temizlikte 10-20g/L su
kullanılır.

ACTIVE PLUS
Banyolarda bulunan lavabo, paslanmaz çelik
armatür, klozet, küvet, duşakabin ve seramik gibi
yüzeyleri derinlemesine hijyenik olarak temizler.
Su lekeleri, sabun kalıntıları ve banyolarda oluşan
lekeleri ovmaya gerek kalmadan kolaylıkla
temizler geride hoş koku bırakır. Aside dayanıklı
tüm yüzey ve malzemelerde kullanılabilir.

14

pH (% 1)

ACTIVE
Seramik, emaye yüzeylerde musluk, armatür, küvet ve
lavabolarda zamanla biriken kireç, pas lekesi, sabun
kalıntıları ve kiri temizler. Aside dayanıklı tüm yüzey
ve malzemelerde kullanılabilir. Metal yüzeylerde
korozyona neden olmaz. Yüzeyleri çizmeden temizler,
parlatır. Özel nano teknoloji formülü sayesinde,
düzenli kullanımda yüzeyi kaplayan nano parçacıklar
kirlenmeyi geciktirir, su izi oluşumunu engeller.

7

0

TUVALET TEMİZLEME MADDESİ

0

7

pH (% 1)

1-2

Dozaj

Manuel kullanım:1/10 L su
Makinede: 250 ml/ 1L

Ambalaj

1L = 1320g PE Şişe
(12 X 1000 ml Koli)
10 L = 13,2 kg PE Bidon

14
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

GLASS

6,5-7,5
0

NANO TEKNOLOJİ CAM TEMİZLEME MADDESİ
Yüzeye parlaklık veren ve çabuk kurumayı
sağlayan güçlü çözücüler içerir. Özel nano
teknoloji formülü sayesinde uygulanan
yüzeylerdeki her türlü leke ve kiri anında çözer,
düzenli kullanımda buğulanmayı önler, kirlenmeyi
geciktirir. Cam ve tüm parlak yüzeylerin
temizliğinde ve parlatılmasında kullanılır.

7

14

pH

6,5-7,5

Dozaj

Yüzeye direkt püskürtülür.

Ambalaj

5 L= 5 kg PE Bidon
(4x5 L Koli)
500ml= 500g PE Şişe
(12x500ml Koli)

Fakir STEEL
PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICI
Tüm paslanmaz çelik ve inoks yüzeyleri çizmeden
kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur.
Tüm paslanmaz çelik yüzeylerde hoş bir koku bırakır.
Fakir Paslanmaz Çelik Yüzey Parlatıcıyı hergün
güvenle kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik tencere
ve tavalar, inoks davlumbazlar, mutfak eşyaları,
buzdolabı ve fırın gibi yüzeylerde kullanılır.

Dozaj

Yüzeye direkt püskürtülür.

Ambalaj

500ml PE Şişe (12x500ml koli)

COOL CLEAN / Fakir CLIMAX

10-12

KLİMA TEMİZLEYİCİ

0

Güçlü kir ve yağ sökücü formülüyle gövde plastiği,
pH (% 1)
havalandırma filtreleri, ısı değişim elemanları (klima, Dozaj
iç ve dış üniteleri) üzerinde biriken, filtreleri tıkayan
Ambalaj
yağlı kirleri ve tozları etkili bir şekilde temizler.
Tıkanmış ve kirli filtreler havanın akışını engelleyerek
filtre edilmesini önler, odaların kirlenmesine ve hava
geçen boruların etrafının lekelenmesine neden
olurlar. Düzenli olarak Nilco Cool Clean ile yapılan
temizlik, ekipmanların korunmasını ve verimli
çalışmasını sağlar.

7

10-12
Yüzeye direkt püskürtülür.
10 L= 10,5 kg PE Bidon
500ml PE Şişe (12x500ml koli)

WOOD CLEAN

8-9

AHŞAP TEMİZLEYİCİ
Sabun bazlı formülü ile parkeler, ahşap kapı, pencere
ve merdivenler gibi tüm ahşap yüzeylerin temizliği
ve günlük bakımı için geliştirilmiştir. Yüzeydeki kirleri
kolayca ve yüzeye zarar vermeden temizler. Hoş bir
koku ve uzun süreli parlaklık sağlar.
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14

0

7

14

pH

8-9

Dozaj

40-50 ml/ 5L

Ambalaj

10L=10 kg PE Bidon

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

CLEAN-EX

7-8
0

HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ
Formaldehit içermeyen konsantre, hijyenik
temizleyicidir. Parfümsüzdür. Gıda sanayi
üretim alanlarında, mezbahalarda ve sanayi tipi
mutfaklarda, hastanelerde güvenle kullanılır.
Mükemmel hijyen ve temizlik sağlar. Çevre
sağlığına uygundur, doğada kolayca parçalanır.

14

7

pH

7-8

Dozaj

150-200 ml/10 L su

Ambalaj

10 L= 10 kg PE Bidon

Fakir OXY POWER

3,5-4,5
0

LEKE SÖKÜCÜ
Halı ve döşemelerde oluşan lekelerde köpüklü
yapısı ve üstün formülü ile mükemmel sonuç
verir. Özel formülü ile halı ve döşemeler üzerinde
oluşan lekeleri anında temizler. Köpüklü yapısı
ile halı ve döşemelerde leke üzerine çok daha
iyi nüfuz ederek lekenin mükemmel bir şekilde
temizlenmesini sağlar. Halı ve döşemelere zarar
vermeden etkili temizlik sağlar.

7

pH (%1)

3,5-4,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

500ml PE Şişe
(12x500ml koli)

MIN

10 -11
0

MİNERALLİ SIVI OVMA MADDESİ
Uygulandığı yüzeyleri çizmeden temizler,
parlatır ve kötü kokuları yok eder. Zorlu lekeleri
kolayca çıkarır.

Uygulandığı yüzeyleri çizmeden temizler,
parlatır ve kötü kokuları yok eder. Zorlu
lekeleri kolayca çıkarır.

7

14

pH (% 1)

10 -11

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 7,5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)
10 L=15 kg PE Bidon

KREM
KREM FORMLU TEMİZLEYİCİ

14

9 -11
0

7

14

pH (% 1)

9 -11

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

500 ml PE şişe (20x500 ml koli)
1000ml PE Şişe (16x1000ml koli)
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DRY FOAM

6,5-7,5
7

0

KÖPÜKLÜ HALI ŞAMPUANI - ELDE
Formülasyonunda bulunan özel yüzey
aktif maddeler sayesinde kir ve lekeleri
derinlemesine sökerek mükemmel temizlik
sağlar. Bol köpüklü olup fırçalama ve durulama
gerektirmez.Elde temizlikte ve köpüklü
deterjana uygun makinelerde kullanılır.

14

pH

6,5-7,5

Dozaj

110-120 ml/1 L su

Ambalaj

5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)

SPRING TOUCH

5-6,5

HALI PARFÜMÜ

0

nilco Spring Touch halı parfümü etkili ve
yoğun olmasından dolayı halınızda kalıcı,
ferah ve hoş bir koku sağlar.

pH (% 1)

7

5-6,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L=4,58 kg PE Bidon (4x5 L koli)

HALI
YIKAMA
MAKİNE
ÖNERİSİ

Fakir HALI MATİK

Nilco NC 1237

Nilco IC 390
6-7,5

0

HALI YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN HALI ŞAMPUANI
Formülasyonunda bulunan özel yüzey aktif
maddeler sayesinde mükemmel temizlik sağlar.
Her tip halı yıkama makinesinde kullanıma
uygundur.

7

14

pH

6-7,5

Dozaj

100-200 ml/ L su

Ambalaj

1000 ml= 1000 g PE Şişe
(12x1000 ml Koli)
5 L= 5 kg PE Bidon (4x5 L Koli)

PARADISE

6,5-7,5
0

ÇOK AMAÇLI KALICI PARFÜM
Çamaşırlarınızda ve evinizde kalıcı ferahlık ve
hoş bir koku sağlar. Kumaş döşemeli mobilya,
perde, halı, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş
yüzeylerde kullanılabilir.

20

14

7

14

pH

6,5-7,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

10 L=9.6 kg PE Bidon
500ml PE Şişe (12x500ml koli)

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

MAKİNE
ÖNERİSİ

indigo BR 750

NONFOAM CLEANER

10,5-11,5

ENDÜSTRİYEL TİP ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ
Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel
alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş. Alkali
ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. Parlak
ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir koku
bırakır.

0

7

10,5-11,5

Dozaj

100-200 ml/10 L su

Ambalaj

20L= 20,4 kg PE Bidon

11,8-12,8

KÖPÜĞÜ AYARLI OTOMAT ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

0

7

14

pH (% 1)

11,8-12,8

Dozaj

Deterjan tankının kapasitesinegöre
2-3 ml / 1L su oranında kullanılır.

Ambalaj

20L= 22,7 kg PE Bidon

CLEANMAT

10,5-11,5
0

AZ KÖPÜREN ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK MADDESİ
Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm
endüstriyel alanlardaki ağır kirlere yönelik
formüle edilmiş, otomat ve basınçlı temizleme
makinelerinde kullanıma uygun üründür. Alkali
ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır.
Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama
hoş bir koku bırakır.

14

pH (% 1)

İNDİGOMAT
Fabrikalar, atölyeler, büyük iş merkezleri,
oteller vb. endüstriyel alanlardaki ağır
kirleri temizler. Sert sularda bile etkilidir.
Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde
kullanılır. Otomat ve basınçlı temizleme
makinelerinde kullanıma uygundur.

Turnado BA 46

7

14

pH (% 1)

10,5-11,5

Dozaj

otomatlarda %1-2 oranında; ağır kir ve
lekeler için %5-10 oranında kullanılır.

Ambalaj

20L= 20,4 kg PE Bidon

ALKOHOLREINIGER

6-7

ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ
Alkol bazlı yüzey temizlik ürünüdür. Suya
dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği için
kullanılabilir. Mükemmel temizlik sağlar.
Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını
korur, Işıl ışıl bir görüntü sağlar. Durulama
gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. Hızlı
kurur. pH nötr’dür. Hoş koku sağlar.

0

pH (% 1)

7

14

6-7

Dozaj
Temizlik otomatlarında: 150 ml / 8 L su.
Paspasla yüzey silmede: 40-120ml / 8 L su.
Ambalaj

1 L = 970 g PE Şişe (12 x 1 L koli)
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STRIP

NE ÖNER
Kİ
İSİ

MA

CİLA BAKIM VE ÖZEL TEMİZLEYİCİ ÜRÜNLER

Cila sökme,
Cilalama
ve Parlatma
işlemlerinde

11-13
7

0

KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

14

pH (% 1)

11-13

Dozaj

200-300 ml/10 L su

Ambalaj

10 L= 10,5 kg PE Bidon

Nilco Vario
Ultra 550

RIGHT

14

6,5-7,5

Temizlik otomatlarında:150ml/10L
Dozaj
Paspasla yüzey silmede: 50-100 ml/10 L

MA

Ambalaj

10 L = 9,7 kg PE bidon

NE ÖNER
Kİ
İSİ

Kalsiyum karbonat esaslı zeminlerin kristalizasyon
ile parlatılmasında kullanılır. Kolay uygulanır.
Zemine sertlik ve dayanıklılık sağlar. Kirlenmeye
karşı korur, günlük temizliği kolaylaştırır. Kaymaya
karşı dirençlidir. Mekanik hasarlara karşı dayanıklılık
sağlar. Kokusuzdur.

7

pH (%1)

Cila sökme,
Cilalama
ve Parlatma
işlemlerinde

Nilco SB 1540 S

KRİSTALİZATÖR
KRİSTALİZE CİLA

7

14

pH (% 1)

2,5-3,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

5 L= 5,45 kg PE Bidon (4x5 L koli)
1 L = 1,09 kg PE Şişe(12x1L koli)

8-8,8
0

POLİMER CİLA
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Nilco Vario Ultra 550

2,5-3,5
0

POLİMER SHINE
Ahşap hariç karo taş, mozaik, PVC, marley,
linoleum gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılır.
Kolay uygulanır. Zemine sertlik ve dayanıklılık
sağlar. Kirlenmeye karşı korur, günlük temizliği
kolaylaştırır. Kaymaya karşı dirençlidir. Polimer ve
wax emülsiyonu içerir.

Cila sökme,
Cilalama
ve Parlatma
işlemlerinde

6,5-7,5
0

CİLALI YÜZEY BAKIM MADDESİ
Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği ve bakımı
için kullanılabilir. Mükemmel temizlik ve bakım sağlar.
Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını korur, ışıl ışıl bir
görüntü sağlar. Durulama ve kurulama gerektirmez. İz
ve yapışkanlık bırakmaz. Hızlı kurur. pH nötr’dür. Hoş
koku sağlar. PVC, taş, granit, mermer, fayans, seramik,
linolyum ve lastik zeminler gibi suya dayanıklı tüm
yüzeylerde kullanılabilir.

NE ÖNER
Kİ
İSİ

MA

Cilalanacak zeminlerdeki aşınmış cilayı söker.
Zemine yerleşmiş yağ ve kirleri derinlemesine
temizler. Tek diskli cila makinesi ve uygun ped
ile aşınmış cila rahatlıkla sökülür.

Nilco SB 1540 S

7

14

pH

8-8,8

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

10L=10,5 kg PE Bidon

TEKSTİL HİJYEN
ÜRÜNLERİ

İnsan sağlığı açısından tekstil hijyeninin önemi tartışılamaz.
Çamaşırlar, işletmelerin hijyen standardını yansıtan en somut göstergelerden biridir.
Nilco tekstil hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji
ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco tekstil hijyeni portföyü ile sektördeki
tüm işletmelerin yıkama koşullarına ve kir tipine uygun, etkin ürünler ve sistemler sunar.

NİLCO İLE TEKSTİL HİJYENİ STANDARDINIZI YÜKSELTİN.
Nilco, yenilikçi, gelişmiş sıvı deterjanları ve otomatik dozaj sistemleri ile çamaşır yıkama işleminin
denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.
Aynı zamanda personelin deterjanla direkt teması önlenir ve hatasız dozajlama ile yıkama maliyetleri
minimize edilir.
Çalışan personel uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir
çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz sürdürülebilir
müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Sizi de Nilco ürünleri ile mükemmel tekstil hijyeni deneyimini yaşamaya davet ediyoruz...
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LEKE SÖKÜCÜLER
10-11

ULTRA MATİK

0

7

14

TAED VE AĞARTICI KATKILI ORTA VE SERT SULARDA ETKİLİ AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN
Formülasyonunda noniyonik aktif maddeler, köpük
ayarlayıcılar, korozyon inhibitörü, kompleks yapıcılar,
optik beyazlatıcılar, kirin tekrar yüzeye çökmesini önleyici
maddeler, oksijen bazlı ağartıcılar, enzim ve parfüm içerir.
TAED katkılı formülü sayesinde düşük sıcaklıklarda bile etkin
temizlik sağlar. İçeriğindeki aktif maddeler ve ağartıcılar
yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı
mükemmel temizlik sağlar. Her türlü su şartlarında kullanıma
uygundur. Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz. İçerdiği
aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

pH (%1)

10-11

Dozaj

10-20 g/1 kg kuru çamaşır
(0-20 dH su sertliği için)

Ambalaj

20 kg PE Torba

10-11

SÜPER MATİK

0

7

14

TAED VE AĞARTICI KATKILI AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN
Formülasyonundaki aktif maddeler, ağartıcılar ve enzim
yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere
karşı mükemmel temizlik sağlar. TAED katkılı olduğundan
düşük sıcaklıklarda bile etkilidir ve enerji tasarrufu sağlar.
Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

pH (%1)

10-11

Dozaj

10-20 g/1 kg kuru çamaşır
(0-20 dH su sertliği için)

Ambalaj

20 kg PE Torba

EXTRA MATİK

10-11

SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR YIKAMA DETERJANI
Otomatik çamaşır makineleri için özel olarak formüle
edilmişftir. Beyaz ve renkli çamaşırların yıkanmasında
kullanılır. Kir ve su şartlarına göre gerektiğinde ağartıcı nilco
Oxy veya nilco Clor yıkama programına ilave edilir. Ağır yağ
ve kirli çamaşırlarda nilco Heavy veya nilco Sol kullanılması
önerilir. İçeriğindeki aktif maddeler optimum oranda
kullanıldığından, suyun zararlı etkilerinden korur, çamaşırları
yıpratmaz ve ekonomiktir. Çevre Sağlığına uygundur ve
doğada kolayca parçalanır.

7

0

pH (%1)

10-11

Dozaj

10-20 g/1 kg kuru çamaşır
(0-20 dH su sertliği için)

Ambalaj

20 kg PE Torba

ECO MATİK

10-11

AĞARTICI KATKILI AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN
Formülasyonundaki aktif maddeler ve ağartıcılar yardımı ile
yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel
temizlik sağlar. Zor lekeli çamaşırlarda dahi ön yıkama ve
kaynatma yapmayı gerektirmez. Çamaşırları sertleştirmez
ve yıpratmaz.
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14

0

7

14

pH (%1)

10-11

Dozaj

10-20 g/1 kg kuru çamaşır
(0-20 dH su sertliği için)

Ambalaj

20 kg PE Torba

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

MATİK

10-11
0

AĞARTICISIZ AZ KÖPÜREN SENTETİK TOZ DETERJAN
Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim yardımı ile
yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun kirlere karşı mükemmel
temizlik sağlar. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılabilir.
Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

7

14

pH (%1)

10-11

Dozaj

10-20 g/1 kg kuru çamaşır
(0-20 dH su sertliği için)

Ambalaj

20 kg PE Torba

CLOR

9-11
0

KLORLU AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI
İçerdiği organik aktif klor bileşiği sayesinde düşük
sıcaklıklarda mükemmel leke çıkartma özelliğine sahiptir.

7

14

pH (%1)

9-11

Dozaj

5-10 g/1 kg kuru çamaşır
(40°C)

Ambalaj

10 kg PE Torba

HEAVY

11-13
0

AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ
Formülasyonunda su sertliğini giderici, alkalite sağlayıcı,
korozyon önleyici maddeler içerir. Yardımcı yıkama
maddesidir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak
parçalanabilir.

7

pH (%1)

11-13

Dozaj

5-15 g/1 kg kuru çamaşır

Ambalaj

10 kg PE Torba

HEAVY-EN

10-12
0

AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ
Yoğun lekeli çamaşırlar için geliştirilmiş yardımcı yıkama
maddesidir. Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim
sayesinde ağır kir, kan ve yağ lekelerine karşı etkilidir.
Çevre sağlığına uygundur, doğada kolayca çözünür.

14

7

14

pH (%1)

10-12

Dozaj

5-15 g/1 kg kuru çamaşır

Ambalaj

10 kg PE Torba
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TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

BOOSTER

9-11

SU SERTLİĞİ GİDERİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Yıkama suyunun sert olduğu bölgelerde su sertliğini
oluşturan maddelerle kompleks oluşturarak ortamdan
uzaklaştırır ve çamaşırların sertleşip grileşmesini önler.
Makine içinde kireç birikimini önler.

7

0

14

pH (%1)

9-11

Dozaj

1-2 g/1 kg kuru çamaşır (40°C)

Ambalaj

10 kg PE Torba

OXY

10,5-11,5
0

OKSİJENLİ AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI
Her türlü ağır kan ve kir lekelerine yönelik formüle edilmiştir.
Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde sorunsuz ağartma ve
leke çıkartma sağlar.

10,5-11,5

Dozaj

5-15 g/1 kg kuru çamaşır

Ambalaj

10 kg PE Torba

8,5-9,5
0

ENDÜSTRİYEL TİP SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI

7

14

pH

8,5-9,5

Dozaj

8-12gr/1L su

Ambalaj

20 L=21,2 kg PE Bidon

LS 406
ANA YIKAMA MADDESİ
Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere konsantre sıvı çamaşır yıkama maddesidir. Formülasyonunda kompleks yapıcılar, pH (%1)
korozyon önleyici maddeler, yağ çözücü alkaliler ve yüzey
Dozaj
aktif maddeler içerir. Beyaz ve renkli, Pamuklu ve sentetik /
pamuklu karışım elyaf için uygundur. Yün, ipek v.b nazik teks- Ambalaj
til için uygun değildir. Ağır kirli ve lekeli çamaşırlarda LS 802
alkali yardımcı yıkama maddesi ve LS 600 ağartıcı ile birlikte
kullanımı önerilir.
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14

pH (%1)

LS N-POWER
Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş,
konsantre sıvı çamaşır yıkama maddesidir. Formülündeki
yüzey aktif maddeler, sabun,iyon tutucu madde, optik
parlatıcı, enzim, koruyucu ve parfüm suda tamamen
çözünerek lekesiz temizlik sağlar. Hem beyaz hem de renkli
çamaşırlar için uygundur. Nötr’e yakın formülüyle durulama
adımında zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar.

7

11-13
0

7

14

11-13
2-5 g/L
20 L= 23,8 kg PE Bidon

SIVI SİSTEK TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

LS 505

1,5-2,5
0

YARDIMCI DURULAMA MADDESİ
Çamaşırların, özellikle kuvvetli alkali ürünlerle
yıkandıktan ve normal durulama yapıldıktan sonra,
tam durulanmayı sağlamak için kullanılan asidik bir
üründür. Yumuşatıcı ile birlikte de kullanılabilir. İçerdiği
asit yumuşak metaller dahil her türlü metal ve her türlü
tekstil için uygundur, Çok yumuşak sularda durulamayı
sonlandırmada etkilidir. Alkali kalıntısından dolayı
meydana gelebilecek sararmayı önler.

7

pH

1,5-2,5

Dozaj

1-2 g/L

Ambalaj

20 L= 20,4 kg PE Bidon

LS 507

2,8-3,8
0

KİREÇ BAĞLAYICI YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Özellikle su sertliği yüksek olduğunda ana yıkama
maddesi ile birlikte kullanılır. Formülasyonunda
kireç ve demir bağlayıcı kompleks yapıcı maddeler
içerir. Sertlik iyonlarını bertaraf ederek çamaşırların
kireçlenmesini ve grileşmesini önler ve ana yıkama
maddesinin etkisini arttırır.

7

2,8-3,8

Dozaj

1-3 g/L

Ambalaj

20 L= 22 kg PE Bidon

3-4
0

OKSİJEN BAZLI AĞARTMA MADDESİ

7

14

pH (%1)

3-4

Dozaj

1-3 g/L

Ambalaj

20 L= 22,2 kg PE Bidon

SOL

6,5-7,5
0

YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Formülasyonunda, yağ ve kir çözücü olarak yüzey
aktif maddeler ve organik çözücüler içerir. Yapısında
bulunan yüksek konsantrasyondaki aktif maddeler
sayesinde en inatçı kir ve yağ moleküllerini bile
emülsiye eder. Suyun sertliğinden etkilenmez sert
sularda da etkili temizlik elde edilir.

14

pH (%1)

LS 600
Aktif oksijen bazlı ağartıcı ve yardımcı yıkama
maddesidir. Hidrojen peroksit, peroksit stabilizatörü ve
noniyonik aktif madde içerir. Çamaşırlarda oluşan çay,
kahve, şarap, meyve-sebze lekeleri, v.b ağartılabilen
lekeleri okside ederek çıkarır. Her türlü tekstil için
güvenlidir. Renklere zarar vermez. Beyaz pamuklu
tekstili ağartarak daha beyaz olmasını sağlar. Ana
yıkama maddesinin temizlik etkisini de arttırır. İçerdiği
aktif oksijen, çamaşırların hijyenik olmasını da sağlar.

14

7

14

pH

5,5-7,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

10 L=10,1 kg PE bidon
20 L=20,2 kg PE bidon

27

SIVI SİSTEM TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

LS 802

12-13
0

ALKALİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Kuvvetli alkali, ağır yağ ve kir çözücü yardımcı yıkama pH (%1)
maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü
Dozaj
kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir.
Ambalaj
Köpüğü ayarlıdır. Ağır yağlı ve kirli mutfak çamaşırları,
aşırı kanlı, lekeli hastane çamaşırlarının temizliğinde
ana yıkama maddesi ile birlikte kullanılır. Pamuklu ve
sentetik tekstilde güvenle kullanılır. Nazik tekstil için
uygun değildir.

12-13
1-3 g/L
20 L= 28,6 kg PE Bidon

BLEACH

11-13
0

7

pH (%1)

11-13

Dozaj

2-8 g/1 kg kuru çamaşır

Ambalaj

20 L=21,6 kg PE bidon
5 L= 5,4 kg PE Bidon (4x5 L koli)

KLORLU AĞARTICI
Formülasyonunda klor bazlı ağartıcı içerir.
Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını
sağlar. Genel temizlikte dezenfektan amaçlı
kullanıldığında maksimum hijyen sağlar.

LIME

28

14

1,5-2,5

GRİLİK GİDERİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ
Formülasyonundaki maddeler sayesinde zamanla
dokulara yerleşmiş olan kireç birikintilerini
uzaklaştırarak dokuların eski haline dönmesini sağlar.
Çamaşırlarda birikmiş olan kireci ve grilikleri çözer.
Makine içinde kireç birikimini önler.

14

7

0

7

14

pH (%1)

1,5-2,5

Dozaj

50-100 g/1 L su

Ambalaj

10 L=12 kg PE bidon

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

SOFT WHITE

2,5-3,5

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI
Özel formülü sayesinde sürekli yıkama
ve çalkalama sonucu çamaşır dokularının
yıpranmasını önler. Statik elektriklenmeyi
önlediğinden ütüde kolaylık sağlar. Perdelerin toz
tutmasını, dolayısıyla çabuk kirlenmesini önler.
Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir.

2,5-3,5 Direkt

Dozaj

1-3 g/1 L su

Ambalaj

20 L=19,5 kg PE Bidon
5 L= 4,9 kg PE Bidon
(4x5 L koli)

6-7
0

ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ

7

14

pH

6-7

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

10 L=9,8 kg PE Bidon
500ml PE (12x500ml Koli)

SOFT

2,5-3,5
0

ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI
Özel formülü sayesinde sürekli yıkama
ve çalkalama sonucu çamaşır dokularının
yıpranmasını önler. Statik elektriklenmeyi
önlediğinden ütüde kolaylık sağlar. Perdelerin
toz tutmasını, dolayısıyla çabuk kirlenmesini
önler. Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir.

14

pH

SOFLA
Kullanıldığı ortamlarda hoş ve kalıcı koku bırakır.
Çamaşırlarda kullanıldığında yumuşatıcının
parfüm etkisini arttırarak kokunun daha kalıcı
olmasını sağlar. Kötü kokuları önler, uzun süre
etkisini muhafaza eder.

7

0

7

14

pH

2,5-3,5 Direkt

Dozaj

1-3 g/1 L su

Ambalaj

20 L=19,5 kg PE Bidon
5 L= 4,9 kg PE Bidon
(4x5 L koli)
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ÖZEL LEKE SÖKÜCÜLER

MEISTER 1

2,7-3,7

PAS ÇÖZÜCÜ
 ekstil, taş, plastik v.b her tür sert ve yumuşak yüzeyde
T
meydana gelen pas lekelerinin çıkarılmasında etkilidir.
Doğal, sentetik ve karışım elyaflı her türlü tekstilde
güvenle kullanılır. Deri ve süet için uygun değildir. Pas
çözücü maddeler içerir.

pH (%1)

2,7-3,7

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

750ml / 795g PE Şişe
(12x750ml koli)

2,3-3,3

BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ
pH (%1)

2,3-3,3

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

750ml / 758g PE Şişe
(12x750ml koli)

14

Uygulama Direkt tekstile uygulanır.

2,5-3,5

TANİN ÇÖZÜCÜ
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7

0

MEISTER 3
Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana
gelen çay, kahve, şarap, hardal, ketçap, meyve ve sebze
lekeleri v.b yiyecek - içeceklerin oluşturduğu lekelerin
çıkarılmasında etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım elyaflı
her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri ve süet için uygun
değildir. Boyar madde ve tanin çözücü solventler, organik
asitler ve yüzey aktif maddeler içerir. İçerdiği yüzey aktif
maddeler biyolojik olarak parçalanır.

14

Uygulama Direkt tekstile uygulanır.

MEISTER 2
Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana
gelen yağ, boya,mürekkep kozmetik v.b lekeleri
çıkarmakta etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım elyaflı
her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri ve süet için
uygun değildir. Yağ ve boya çözücü solventler, organik
asitler ve yüzey aktif maddeler içerir. İçerdiği yüzey
aktif maddeler biyolojik olarak parçalanır.

7

0

0

7

pH (%1)

2,5-3,5

Dozaj

Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj

725ml / 775g PE Şişe
(12x725ml koli)

Uygulama Direkt tekstile uygulanır.

14

SIVI SİSTEM DOZAJ ÜNİTELERİ

ÇAMAŞIRHANELER İÇİN TEK
MAKİNELİK DOZAJ SİSTEMLERİ

ÇAMAŞIRHANELER İÇİN MERKEZİ
ÇOKLU MAKİNE DOZAJ SİSTEMLERİ
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GIDA HİJYEN
ÜRÜNLERİ

Üretim alanlarının, işletmenin ve personelin hijyeni en üst seviyede tutulmalıdır.
Gelişmiş dozaj sistemleri ile yüksek verimlilik, kontrollü kullanım gibi birçok avantaj
sunulmaktadır.

GIDA HİJYENİNDE TAM KONTROL
Gıda sektörü çalışanları tarafından kolayca kullanılabilen, uygun otomasyonlu sistemler; hijyen
standardının eşit olmasını, hatalı ürün miktarı kullanımının önüne geçilmesini, ekipmanlara yönelik
yıpranma ve aşınma gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede temizlik maliyetlerinin kontrol
altında tutulabilmesi sağlanmaktadır. Açık alan temizliği (OPC) ve kapalı alan temizliğinde (CIP) uygun
hijyen programları ile temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.
Kolay anlaşılabilen eğitici hijyen planları, yanlış kullanımları önler. Teknik uzmanlarımız tarafından
sağlanan periyodik servis hizmeti ile dozaj sistemlerinin düzenli çalışması sağlanır.
Bu sayede etkin kimyasal kullanımıyla optimum, hijyenik koşullarda sağlıklı gıda ürünleri üretilmesi
sağlanır.
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AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
FOAMIX CHLOR 200

12-13
0

KÖPÜKLÜ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ
ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas
ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür
yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Temizlerken aynı zamanda
aktif klor etkisi ile dezenfeksiyonu sağlar. Oluşturduğu yoğun
köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi uzatılarak temizlik
etkisi arttırılır. Bileşiminde bulunan tüm aktif maddeler doğada
biyolojik olarak parçalanırlar.

7

pH

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine göre
% 1-5 sulandırılarak uygulanır.

Ambalaj

19 L = 22,8 kg PE Bidon

FOAMIX 202

12-13
0

ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır yağ
ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas
ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür
yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Yüzeylerde oluşturduğu
yoğun köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi uzatılarak
temizlik etkisi artırılır. Bileşiminde bulunan tüm yüzey aktif
maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar. Alüminyum,
bakır, pirinç ve benzeri hassas metallerde kullanılmamalıdır.
Paslanmaz çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması
önlenmelidir.

7

12-13

Dozaj

% 2-5 sulandırılarak uygulanır.

Ambalaj

19 L=21,5 kg PE Bidon

11-12

YUMUŞAK METALLER İÇİN KÖPÜKLÜ ALKALİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

0

7

14

pH

11-12

Dozaj

Ekipmanlar, tanklar, borular için:
%1-5, kirli makine parçaları için
manuel temizlikte: %1-2

Ambalaj

19 L=21,3 kg PE Bidon

FOAMIX HEAVY 206

12-13
0

YANMIŞ, YAPIŞMIŞ KİRLER İÇİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan,
ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında,
gıdanın temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin
bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir.
Bileşiminde bulunan tüm aktif maddeler doğada
biyolojik olarak parçalanırlar.

14

pH

FOAMIX 204 LA
Gıda işletmelerinde her türlü hassas yüzeyde
kullanılabilen konsantre temizlik ürünüdür. Her türlü
köpük sistemleri ile uygulanabilir. Oluşan yoğun
köpük yüzeylerde temas süresini artırarak, kirin daha
etkili olarak temizlenmesini sağlar. Çelik, alüminyum,
galvaniz, cam, plastik gibi her tür yüzeyde güvenlidir.

14

7

pH

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine göre
direkt olarak yada % 1-15
sulandırılarak kullanılabilir.

Ambalaj

20 L=26 kg PE Bidon

14
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AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
FOAMIX 208 HC

11-12
0

KÖPÜKLÜ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde kullanılan, ağır
yağ ve kir çözücü üründür. Gıda üretim alanlarında, gıdanın
temas ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu
her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Temizlerken
aynı zamanda aktif klor etkisi ile dezenfeksiyonu sağlar.
Oluşturduğu yoğun köpük sayesinde ürünün kirle temas
süresi uzatılarak temizlik etkisi arttırılır. Bileşiminde bulunan
tüm aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanırlar.

pH

11-12

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine
göre % 1-5 sulandırılarak
uygulanır.

Ambalaj

20 L=22 kg PE Bidon

FOAMIX ACID 301

1-2

KÖPÜKLÜ ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve ekipmanların
asidik temizliğinde kullanılır. Yüzeyler üzerinde oluşan
kireç ve mineral birikimlerinin temizlenmesinde etkilidir.
Köpüklüdür, her türlü köpük uygulama sistemi ile kullanıma
uygundur. İçerdiği yüzey aktif maddeler temizlik etkisini
arttırır, aynı zamanda asidik PH aralığı sayesinde hijyenik
ortam sağlar. Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri hassas
metallerde kullanılmamalıdır. Kullanım konsantrasyonunda
paslanmaz çelik yüzeylere uygundur

0

1-2

Dozaj

%1-10 konsantrasyonda

Ambalaj

20 L=23,4 kg PE Bidon

1-2
0

YUMUŞAK METALLER İÇİN KÖPÜKLÜ ASİDİK TEMİZLEYİCİ

7

1-2

Dozaj

%1-5 konsantrasyonda

Ambalaj

19 L=20,3 kg PE Bidon

12-13

ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ
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14

pH

ALKASTRIP 201
Gıda işletmelerinde ağır yağ ve kirli yüzey ve
zeminlerin temizliğinde kullanılır. Zeminlerde
oluşan her türlü kir ve izlerin temizliğinde etkilidir.
Bileşiminde bulunan tüm yüzey aktif maddeler
doğada biyolojik olarak parçalanır.

14

7

pH

FOAMIX ACID 301 SM
Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve ekipmanların
asidik temizliğinde kullanılır. Yüzeyler üzerinde oluşan
kireç ve mineral birikimlerinin, tortuların temizlenmesinde
etkilidir. Köpüklüdür, her türlü köpük sistemi ile kullanıma
uygundur. İçerdiği yüzey aktif maddeler temizlik etkisini
artırır, aynı zamanda asidik PH aralığı sayesinde hijyenik
ortam sağlar. Her tür metal yüzeyde güvenle kullanılır.

14

7

0

7

pH

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine
göre direk yada %1-10
sulandırılarak uygulanır.

Ambalaj

20 L=21 kg PE Bidon

14

AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
ALKASIL 203

12-13

YAYIK TEMİZLEME ÜRÜNÜ
Özellikle yayık temizliğinde kullanım için formüle
edilmiştir. Bileşiminde bulunan silikat tereyağın yayık
üzerine yapışmasını önler. Her türlü su sertliğinde
kullanımı uygundur.

14

pH

12-13

Dozaj

Yıkama %1-2, son uygulama
%0,5 konsantrasyonda

Ambalaj

20 L=24 kg PE Bidon

ASCALE 511

1-2
0

KUVVETLİ ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin
temizliğinde kullanılır. Silikat birikimlerini dahi
çözmede etkilidir. Korozyon inhibitörleri içerir.
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik
yüzeylere zarar vermez. Paslanmaz çelik dışındaki
tüm metallerle teması önlenmelidir.

7

0

7

14

pH

1-2

Dozaj

%5-30 konsantrasyonda

Ambalaj

20 L= 20 kg PE Bidon

ALKACOP 208

12-13

ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde
kullanılan sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim alanlarında,
gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve ekipmanın
temizliğinde, süt toplama kaplarının ve makinelerin,
sütün geçtiği boru ve tankların ve her türlü ekipmanın
hijyenik temizliğinde kullanılır. Alüminyum, bakır,
pirinç ve benzeri hassas metaller için uygun değildir.
Paslanmaz çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre
teması önlenmelidir.

0

pH

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine
göre % 0,5-1

Ambalaj

20 L=23,6 kg PE Bidon

ALKACOP 208 T

11-12
0

TOZ ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde
kullanılır. Sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim alanlarında,
gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve ekipmanın
temizliğinde, süt toplama kaplarının ve makinelerin, sütün
geçtiği boru ve tankların ve her türlü ekipmanın temizlik
ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Alüminyum ,bakır, pirinç
ve benzeri hassas metaller için uygun değildir. Paslanmaz
çelik dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması
önlenmelidir.

14

7

7

14

pH

11-12

Dozaj

% 0,5-1,0 konsantrasyonla

Ambalaj

20 kg PE Kova
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CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ
ALKACOP 208 LC

12-13

ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan temizliğinde
kullanılır. Sanitasyon ürünüdür. Gıda üretim
alanlarında, gıdanın temas ettiği her tür yüzeyin ve
ekipmanın temizliğinde, süt toplama kaplarının ve
makinelerin, sütün geçtiği boru, tankların ve her türlü
ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

0

7

pH

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine
göre % 0,5-2,0 sulandırılarak
uygulanır.

Ambalaj

20 L=22 kg PE Bidon

ALKACIP 404

11-12

ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP sistem
temizliğinde kullanılır. Süt ve süt ürünleri üretim
ünitelerinde, konsantre meyve suyu, meşrubat ve bira gibi
içecek üretim ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır.
Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde etkilidir.
Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler için uygun değildir.

0

7

11-12

Dozaj

%0,5-5

Ambalaj

20 L=20,8 kg PE Bidon

12-13
0

ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

7

12-13

Dozaj

Yüzeyin kirlilik
derecesine göre %1-3

Ambalaj

20 L=23,4 kg PE Bidon

11-12

TETRAPAK KABİN İÇİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

36

14

pH

ALKACIP 408 LA
Gıda endüstrisinde her türlü hassas yüzeyde kullanılabilen,
köpürmeyen, temizlik ürünüdür. Her türlü su sertliğinde
etkilidir. Mineral birikimlerini önler, etkili bir temizlik sağlar
ve kolay durulanır. Köpüksüz olduğundan CIP sistemlerinde
kullanıma uygundur. Makine ve ekipmanların iç kısımlarının
özellikle tetrapak makinelerinin temizliğinde, hassas makine
parçalarının, polikarbonat tepsi ve kasaların temizliğinde
güvenle kullanılır. Çelik, alüminyum, galvaniz, cam, plastik
gibi her tür malzeme için güvenlidir.

14

pH

ALKACIP PLUS 406
Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP sistem
temizliğinde kullanılır. Süt ve süt ürünleri üretim
ünitelerinde, konsantre meyve suyu, meşrubat ve bira gibi
içecek üretim ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır.
Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde etkilidir.
Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler için uygun değildir.

14

0

7

14

pH

11-12

Dozaj

Ekipmanlar, tanklar,
borular için: %0,5-1,
manuel temizlikte: %1-5,0

Ambalaj

20 L=20,8 kg PE Bidon

CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ
ACIP 501

1-2

ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ
Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her türlü
kapalı ve açık sistem makine ve ekipmanlarının,
asidik temizliginde kullanılır. Ham sütün geçtiği
kapalı sistemlerin, pastörizatör, seperatör, boru ve
tankların içinde oluşan kireç ve mineral birikintilerinin
temizlenmesinde kullanılır. Köpüksüzdür, kolay
durulanır.

0

1-2

Dozaj

Yüzeyin kirlilik derecesine
göre %0,5-2 sulandırılarak
kullanılır.

Ambalaj

20 L=25,4 kg PE Bidon

2-3

TEMİZLİK ETKİNLİĞİNİ ARTIRICI KATKI MADDESİ

0

14

2-3

Dozaj

Su sertliğine göre
% 0,5-1 arasında

Ambalaj

20 L=22 kg PE Bidon

1-2
0

ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

7

14

pH

1-2

Dozaj

%0,5-2 konsantrasyonda
uygulanır.

Ambalaj

20 L=28 kg PE Bidon

ACIP 505 N

1-2
0

GENEL AMAÇLI HİJYEN ÜRÜNÜ
Makine-ekipman ve sistemlerin hijyeninde kullanılan
asidik bir üründür. Asidik içeriği sayesinde yumuşak
metaller dahil her türlü yüzeyde kullanıma uygundur.
Yüzeylerde olusan kireç ve mineral birikintilerini de
temizler. Köpüksüzdür.

7

pH

ACIP PLUS 503
Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her türlü kapalı
sistem makine ve ekipmanlarının, asidik temizliginde
kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin,
pastörizatör, seperatör, boru ve tankların içinde oluşan
kireç ve mineral birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır.
Köpüksüzdür, kolay durulanır.

14

pH

ADD PLUSCIP 602
Temizlik etkinliğini artırma amaçlı, alkali CIP ürünleri ile
birlikte kullanılır. Sertlik iyonlarını bertaraf ederek kireç
birikintilerinin oluşmasını önler ve alkali CIP temizlik ürünün
etkisini artırır. Asidik temizlik ihtiyacını azaltır. Sürekli
kullanımında korozyon oluşumunu önler.

7

7

14

pH

1-2

Dozaj

%0,2-2 sulandırılarak
uygulanır.

Ambalaj

20 L=20,4 kg PE Bidon

37

CIP SİSTEM ÜRÜNLERİ - ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNLERİ
ACIP SINGLE 507

1-2

TEK SAFHALI ASİDİK SANİTASYON ÜRÜNÜ

0

Süt endüstrisinde, süt ürünleri imal edilen üretim
alanlarının, süt toplama tankerlerinin, sütün
depolandığı ve geçtiği tanklar ve boruların, peynir
kalıplarının v.b. makine ve ekipmanlarının, asidik
temizliginde kullanılır. Ham sütün geçtiği kapalı
sistemlerin, boru ve tankların içinde oluşan süt taşı
ve mineral birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır.
Köpüksüzdür. Kolay durulanır.

1-2

Dozaj

%0,5-2 konsantrasyonda
uygulanır.

Ambalaj

20 L=24 kg PE Bidon

1-2

YUMUŞAK METALLER İÇİN ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

0

7

1-2

Dozaj

Yüzeyin kireç yoğunluğuna göre
%0,5-5 sulandırılarak uygulanır.

Ambalaj

20 L=21,4 kg PE Bidon

12-13
0

ŞİŞE YIKAMA VE ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

7

12-13

Dozaj

Şişelerin kirlilik derecsine göre
%0,5-2 dozajlanır.

Ambalaj

20 L=28,6 kg PE Bidon

12-13

KUVVETLİ ALKALİ TOZ ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNÜ

38

14

pH

BOTTLEACT 802 T
Gıda endüstrisinde her türlü şişenin yıkanmasında
kullanılan kuvvetli alkali toz şişe yıkama ürünüdür.
Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü alkali
maddeler içerir. Süt bira, her türlü alkollü alkolsüz
içecek şişelerinin iç ve dış yüzeylerine yapışmış
olan kirleri temizler. Köpüğü ayarlıdır.

14

pH

BOTTLEACT 802
Gıda endüstrisinde cam şişelerin yıkanmasında
kullanılan kuvvetli alkali, sıvı şişe yıkama ve CIP
temizlik ürünüdür. Süt, bira, her türlü alkollü/
alkolsüz içecek şişelerinin iç ve dış yüzeylerine
yapışmış kirleri temizler. Köpüğü ayarlıdır.

14

pH

ACIP 509 SM
Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin,
CIP sistem temizliğinde kullanılır. Makine ve
ekipmanların ve sistemlerin içinde oluşan kirec
ve mineral birikintilerini temizler. Köpüksüzdür.
Yumuşak metaller dahil hiçbir metale zarar
vermez.

7

0

7

pH

12-13

Dozaj

Şişelerin kirlilik derecsine göre
%0,5-1,0 dozajlanır.

Ambalaj

20 kg PE Kova

14

DEZENFEKTANLAR
1-2

DESOXY NORINSE 635

0

7

14

PAA BAZLI DURULAMA GEREKTİRMEYEN SEBZE-MEYVE HİJYEN ÜRÜNÜ
Per Asetik Asit Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Sebze
ve meyve dezenfeksiyonunda kullanılır. Koku ve kalıntı
bırakmaz, durulama gerektirmez. Düşük sıcaklıklarda
etkilidir. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar
küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir.
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik
yüzeylerde kullanılabilir, diger metallerde kontrollü
kullanılmalıdır.

pH

1-2

Dozaj

20-80 ppm arası

Ambalaj

20 L=22 kg PE Bidon

20-50 ml
5 L suya 1-5 gr
* ppm ölçümü mutlaka yapılmalı

DESCHLOR 640

12-13
0

KLOR BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ
Aktif klor bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Geniş
spektrumda mikrobiyel aktivitededir. Çabuk etki
gösterir. Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz
çeliğe zarar vermez. Paslanmaz çelik dışındaki
metallerle teması önlenmelidir.

pH

12-13 (konsantre halde)

Dozaj

%0,25-1

Ambalaj

20 L=23 kg PE Bidon

DESOXY FOAM 650
0

7

14

pH

3-4

Dozaj

Kullanım konsantrasyonu:
% 2-4

Ambalaj

20 L=20 kg PE Bidon

ALCOSURF 700

7-9
0

ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ
Alkol bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Boya ve parfüm
içermez. Gram negatif, gram pozitif bakteriler
kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı
çok etkilidir. Korozif değildir. Gıda ile temas
halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b. her
yüzeyde güvenle kullanılabilir. Uçucudur, koku
bırakmaz.

14

3-4

PAA BAZLI KÖPÜKLÜ HİJYEN ÜRÜNÜ
Per asetik asit bazlı hijyen ürünüdür. Gıda
işletmelerinde yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonunda kullanılır. Düşük sıcaklıklarda
etkilidir. Gram negatif, gram pozitif bakteriler kadar
küf ve maya ile diğer fungi türlerine karşı etkilidir.
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik
malzemelerde kullanılabilir. Diğer malzemelerde
kontrollü kullanılmalıdır.

7

7

14

pH

7-9

Dozaj

Sulandırılmadan direk olarak
uygulanmalıdır.

Ambalaj

0,5L= 400 g PE Şişe
(12x0,5L koli) 20 L=16 kg
PE Bidon
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DEZENFEKTANLAR

KLORAMINDES 610

7-8
0

KLORAMİN BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ
Kloramin bazlı dezenfeksiyon ürünüdür.
Kokusuzdur, korozif etkisi yoktur. Gıda
üretim alanlarında, tarımsal ve medikal tüm
alanlarda bulunan yüzey ve ekipmanların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Kümeslerin,
hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda
kullanımı güvenlidir. Süt sağım ekipmanlarının
ve ineklerin memelerinin dezenfeksiyonunda
kullanılabilir.

pH

14

7-8

Dozaj
Kullanım konsantrasyonu: Tüm
yüzeylerde %0,5-5 sulandırılarak uygulanır.
Kullanım sularında %1-1,5 oranında sürekli
dozajlanırsa Legionellaya karşı etkilidir.
Ambalaj

20 L=20 kg PE Bidon

DESQUART 620

7-8

QAC BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ
QAC Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Temizlenmiş
yüzeyleri dezenfekte ederek hijyen sağlar. Gram negatif,
gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer
fungi türlerine karşı çok etkilidir. Korozif değildir. Gıda
ile temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam v.b.
tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kolay durulanır.
Parfüm içermez, kokusuzdur.

0

7-8

Dozaj

%0,5-2

Ambalaj

20 L=19,6 kg PE Bidon

14

7-8

QAC BAZLI SANİTASYON ÜRÜNÜ
QAC Bazlı sanitasyon ürünüdür. Yüzeyleri tek işlemde
temizleyip dezenfekte ederek sanitasyon sağlar. Gram
negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile
diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir. Korozif değildir.
Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, plastik,
cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Kolay
durulanır. Parfüm içermez, kokusuzdur.

7

pH

DESQUART CLEAN 625

40

7

0

7

pH

7-8

Dozaj

%0,5-2

Ambalaj

20 L=19,6 kg PE Bidon

14

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ - BANT KAYDIRICILAR

DESOXY 630

1-2
0

PAA BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ
Per asetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. Gıda
sektöründe kapalı alanların, boruların, tankların
dezenfeksiyonunda kullanılır. Gram negatif, gram pozitif
bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi türlerine
karşı etkilidir. Gıda ile temas halindeki, her türlü metal,
plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir.
Kolay durulanır.

1-2

Dozaj

%0,02-4

Ambalaj

20 L=22 kg PE Bidon

6-7
0

ALKOL BAZLI EL HİJYEN ÜRÜNÜ

7

14

pH

6-7

Dozaj

Sulandırılmadan direkt
uygulanır.

Ambalaj

5 L=4,75 kg PE Bidon
18 L=17,1 kg PE Bidon

LUBRICATE 900

8-9
0

SABUN BAZLI BANT KAYDIRICI
Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme
makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip
bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve
kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Aynı zamanda
temizlik özelliğide vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler.
İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir.

14

pH

ALCOSKIN 710
Alkol bazlı El hijyen ürünüdür. Gram negatif, gram
pozitif bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi
türlerine karşı çok etkilidir. Boya ve parfüm içermez.
Uçucudur, koku bırakmaz.

7

7

pH

8-9

Dozaj

%0,5-2 oranında kullanımı
uygundur.

Ambalaj

20 L=18,2 kg PE Bidon

14

41

BANT KAYDIRICILAR
LUBRICATE PLUS 910

9-10
0

SABUN BAZLI BANT KAYDIRICI
Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme
makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip
bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve
kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Aynı zamanda
temizlik özelliğide vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler.
İçerdiği aktif maddeler doğada parçalanabilir.

pH

9-10

Dozaj

%0,5-3 oranında kullanımı
uygundur.

Ambalaj

20 L=19 kg PE Bidon

LUBRICATE 920 S
6-7

Dozaj

Kullanım konsantrasyonu
%0,2-0,4

Ambalaj

20 L=19,4 kg PE Bidon

7

pH

5-6

Dozaj

Kullanım miktarı %0,1-0,3
olmalıdır.

Ambalaj

20 L=19,4 kg PE Bidon

LUBRICATE 940 TP

14

5-6
0

SİLİKON BAZLI BANT KAYDIRICI

42

14

5-6
0

SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI

Gıda endüstrisinde karton kutu dolum makinalarında bant
kaydırıcı olarak kullanılır. Silikon esaslıdır. Her tip bantta
kullanıma uygundur. Mikrobiyal kirlenmeyi önler, bant
hijyeni sağlar. Sıcaklık, su sertliği ve PH gibi değerlerden
etkilenmez. Önerilen konsantrasyonda hiçbir malzemeye
zarar vermez.

7

pH

LUBRICATE PLUS 930 S
Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme
makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip
bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve
kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım
konsantrasyonunda korrozyonu önleyici ve koruyucu
özelliği vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. Sıcaklık, su
sertliği ve PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen
konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar vermez.

14

6-7
0

SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI
Gıda endüstrisinde şişe dolum ve paketleme
makinelerinde bant kaydırıcı olarak kullanılır. Her tip
bantta kullanıma uygundur. Bant üzerinde şişe ve
kutuların rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım
konsantrasyonunda korozyonu önleyici ve koruyucu
özelliği vardır. Mikrobiyal gelişmeyi önler. Sıcaklık, su
sertliği ve PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen
konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar vermez.

7

7

pH

5-6

Dozaj

Kullanım konsantrasyonu
%0,2-0,4 olmalıdır.

Ambalaj

20 L=20 kg PE Bidon

14

OTOMATİK DOZAJLAMA VE KÖPÜK SİSTEMLERİ

ORTA BASINÇ MOBİL
KÖPÜK MAKİNESİ

DÜŞÜK BASINÇ MOBİL
KÖPÜK JENERATÖRÜ

KÖPÜK APARATI

DÜŞÜK BASINÇ SABİT
KÖPÜK APARATI

SPREY SİSTEMLERİ

Kişisel Hijyen
Kimyasalları

Dezenfektanlar

FOTOSELLİ SIVI
EL DEZENFEKTAN
DİSPENSERİ

ORTA BASINÇ KÖPÜK TEMİZLİĞİ
SİSTEMİ POMPA İSTASYONU VE UY
DUSU

İLETKENLİK KONTROL
TRANSMİTTER VE SENSÖRÜ
(OTOMATİK DOZAJ AYARI)

YÜKSEK KAPASİTELİ YIKAMA MAKİNELERİ
VE CIP DETERJAN DOZAJ POMPALAR

CIP Sistem
Hijyen Ürünleri

Gıda Hijyen
Kimyasalları

Köpük Yıkama
Sistemleri
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