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TEMİZLİK KİMYASALLARI



Makine ve Kimya Kompleksi

Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde 
uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi sürdürmekteyiz.

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.

Türkiye’de 2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, teknik servis ağı ve yurt 
içinde-yurt dışında dağıtım yapan çok sayıda distribütörlere sahibiz.

Almanya’daki fabrikada araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup 
yeni teknolojiler ve inovatif çalışmalar sürdürülmektedir. 
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MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Elde Bulaşık Deterjanı
Her türlü su şartlarında tencere, tava, cam, porselen, çatal, bıçak ve 
yıkanabilir bütün ekipmanların temizliğinde kullanılır. Kolayca durulanır, 
yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz. 

FIX

pH (%1) 7-8

Dozaj 1 L ılık suya 3-6 ml

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

❯  TS 518

Bulaşık Makinesi Deterjanı
Sert su şartlarında, her türlü kir ve lekelerin giderilmesinde üstün 
sonuçlar veren, özel olarak formüle edilmiş sıvı bulaşık makinesi 
deterjanıdır.

FIX MATIK

pH (%1) 12-13

Dozaj Kir ve su şartlarına göre 2-6 ml/L

Ambalaj 20 L=24 kg PE Bidon

❯  TSE K 22

Yağ Çözücü
Endüstriyel mutfaklarda bulunan ocak, fırın, ızgara gibi mutfak 
ekipmanların üzerindeki yanmış yağları parçalar ve temizler. 
Fritözlerde kullanımı uygundur.

GRILL

pH (%1) 12-13

Dozaj  10 L su 0,5-1 L

Ambalaj 20 L= 21,2 kg PE Bidon, 750 ml=795 g Şişe

❯  TS 13396 

Durulama Maddesi
Çeşitli tiplerdeki tek tanklı veya tünel tipi bulaşık makinelerinde, 
yıkanmış malzemenin parlak, temiz, lekesiz olmasını ve hızlı 
kurumasını sağlayan bulaşık makine parlatıcısıdır.

RINSE

pH (%1) 3-4

Dozaj 0,4-1,5 ml/L

Ambalaj 20 L= 20,4 kg PE Bidon

❯  TS 13410



5

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Lavabo ve Gider Açıcı
Tüm gider aralarında donmuş yağ ve organik birikintiler tarafından 
tıkanmış olan giderlerin açılmasında kullanılan alkali bir üründür.

DRAIN

pH (%1) 13-14

Dozaj Giderin büyüklüğüne göre 100 -1000g  
 ürün tıkanık olan yere dökülür

Ambalaj 670 ml=1000 g PE Şişe

Ağır Kir Yağ Sökücü
Mutfak zemin ve duvarlarında, alkaliye dayanıklı mutfak tezgâhları 
gibi tüm soğuk yüzeylerde kullanılır.  Yağı ve kiri kolayca çözerek 
etkin temizlik sağlar.

REMOVER HV

pH (%1) 12-13

Dozaj 1L ılık suya, kirlilik miktarına göre 10-100 ml

Ambalaj 20 L= 23,2 kg PE Bidon, 5 L= 5,8 kg PE Bidon

❯  TS 13396 

Kireç Çözücü
Sanayi tipi bulaşık makinelerinde, çay-kahve makinelerinde, 
restoranlarda ve benmarinlerde oluşan kireci çözer, temizler.  
Kapalı sistem her türlü makine ve ekipmana uygulanır. Elle temizlik 
yöntemiyle yüzeylerde de kullanılır.

DESCALER

pH (%1) 2-3

Dozaj Suyun %10-15’i kadar

Ambalaj 5 L= 5,4 kg PE Bidon

❯  TS 13414
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Banyo ve WC Temizleyici
Güçlü formülü ile tuvalet, duşakabin ve aside dayanıklı banyo 
yüzeylerinde oluşan kireç tabakasını söker, kireç ve pas 
oluşumunu önler.

WC CLEANER

pH (%1) 1-2

Dozaj Kirli yüzeye direkt uygulanır

Ambalaj 20 L= 20,8 kg, 750 ml=780 g PE Şişe

❯  TS 13411

Parfümlü Yüzey Temizleyici
Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı, 
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde 
kullanılır. Yüzeyleri çizmez,matlaştırmaz ve ortamda hoş bir koku 
bırakır.

CLEANER

pH (%1) 7-8

Dozaj 1 L su 5-10 ml

Ambalaj 20 L= 20 kg, 5 L= 5 kg PE Bidon

❯  TS 12039
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Cilalı Yüzeyler İçin Bakım Maddesi
Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır.Temizlenen 
yüzeyin doğal parlaklığını korur, cilanın ömrünü uzatır. Temizlik sonra 
ortama hoş koku bırakır.

RIGHT

pH (%1) 7-8

Dozaj 10 L suya 50-100 ml

Ambalaj 20 L=19,7 kg PE Bidon

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi
Mutfakta evye, alüminyum tepsiler vb, tuvalet, banyo karolarını, 
fayansları, seramik, mermer yüzeyleri ve diğer tüm sert yüzeyleri 
çizmeden temizlemede kullanılır. Zorlu lekeleri kolayca çıkarır. 
Yüzeyde hoş bir koku bırakır.

KREM

pH (%1) 10-11

Dozaj Zemine 1-10 ml kadar uygulayınız.

Ambalaj 20 L= 30 kg, 5 L=7,5 kg PE Bidon

❯  TS 4495

Kireç ve Pas Çözücü
Otel, hastane, restoran, alışveriş merkezi vs. gibi yerlerde aside 
dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilir, güçlü formülü ile yüzeylerde 
olusan kireç, çimento, beton tortularını ve pas lekelerini yok eder. 
Kolay durulanır.

CALDEKS

pH (%1) 1-2

Dozaj 1/10

Ambalaj 20 L= 24 kg, 5 L=6 kg, 750 ml=900 g PE Şişe

❯  TS 13414

Cam Temizleme Maddesi
Cam ve ayna gibi parlak yüzeylerde iz bırakmaz, çabuk kurur ve 
hoş bir koku bırakır.

GLASS

pH (%1) 8-9

Dozaj Kirli yüzeye püskürtülerek kullanılır.

Ambalaj 20 L= 19,8 kg, 5 L=4,95 kg, 750 ml=743 g PE Şişe

❯  TS 11636
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KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

Köpüklü El Temizleme Sıvısı
Otel, hastane, restoran,okul, fabrika gibi yerlerde ellerin temizliğini 
gerektiren durumlarda kullanılır. Bol köpüklü parfümlü, cilt pH’ına 
uygun, cilt üzerinde gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek herhangi 
bir kalıntı bırakmayan, kullanımı ve durulaması kolay el temizleme 
maddesidir.

El Temizleme Sıvısı
Otel, hastane, restoran, okul, fabrika gibi yerlerde ellerin temizliğinde 
kullanılan parfümlü, cilt pH’ına uygun, cilt üzerinde gıda güvenliğini 
olumsuz etkileyecek herhangi bir kalıntı bırakmayan, kullanımı kolay el 
temizleme maddesidir.

HANDY HANDY FOAM

Saç Şampuanı
Bol köpüklü formülü ile saçlarınızı en etkin şekilde temizler, 
saçlarınızın parlak ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri 
cildinize ve saç derinize uyumludur. Askeriyeler, spor salonları ve 
işletmelerdeki genel kullanım alanları için idealdir.

LUNA

pH (%1) 5-6

Dozaj Avuç içine bir miktar alınır, saça uygulanıp durulanır.

Ambalaj 200 ml=206 g PE Şişe

❯  TS 9676

pH (%1) 5-6

Dozaj Avuç içine dispenser yardımı ile köpük olarak alınır ve eller en az  
30 sn. kadar tırnak içleri de dahil ovulur ve sonra bol su ile durulanır.

Ambalaj 20 L= 20,6 kg, 5 L=5,15 PE Bidon

❯  TS 11885 

pH (%1) 5-6

Dozaj Avuç içine dispenser yardımı ile köpük olarak alınır ve eller en az  
30 sn. kadar tırnak içleri de dahil ovulur ve sonra bol su ile durulanır.

Ambalaj 20 L= 20,3 kg, 5 L=5,08 kg PE Bidon

❯  TS 11885  
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TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Oksijen Bazlı Sıvı Ağartıcı
Peroksit bazlı, yüksek sıcaklıkta kullanılan ağartma ürünüdür. 
Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde otomatik olarak 
dozajlanan ve sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm 
beyazlar, pamuklu ve polyester-pamuklu karışım çamaşırlarda ve 
sabit renklilerde güvenle kullanılır.

OXY LIQUID

pH (%1) 5-6

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 20 L= 21,8 kg PE Bidon

❯  TSE  K 24

Ağartıcısız Az Köpüren Sentetik 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.

MATİK

pH (%1) 10-11

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

Ambalaj 20 kg PE Torba

❯  TS  518



10

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Çamaşır Yumuşatıcısı
Otel, hastane, restoran, fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan 
özellikle havlu, bornoz, peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi 
nazik tekstillerde kullanılır. Çamaşırları yumuşatır ve çamaşırlara 
hoş koku verir.

SOFT

pH (%1) 2-3

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 20 L= 20 kg PE Bidon, 5 L= 5 kg PE Bidon

❯  TS  13274

Ağır Kir, Kan Sökücü
Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik 
çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-
pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılan 
etkin bir ağır yağ, kir, kan sökücü, alkali güçlendirici, yardımcı 
yıkama maddesidir. Ağır kirli, kanlı çamaşırlarının temizliği için uygun 
ortam oluşturur. Otel, restoran çamaşırları için de uygundur. En iyi 
ürün performansı için yıkama suyu sıcaklığı 70-80°C olmalıdır.

HEAVY

pH (%1) 12-13

Dozaj Su sertliğine ve kirlilik miktarına göre, 1 L suya 0.5-4 g

Ambalaj 10 kg Torba

❯  TSE  K 21

Oksijen Bazlı Ağartıcı
Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik 
çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu ve polyester-
pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde güvenle kullanılan 
aktif oksijen bazlı, yüksek sıcaklıkta kullanıma uygun ağartma ve leke 
çıkartma ürünüdür. Maksimum performansı 70-90°C arasındaki 
sıcaklıklarda gösterir. Ana yıkama ürünleri ile uyumludur. 

OXY POWDER

pH (%1) 10-11

Dozaj 1 L suya 0.5-1 g

Ambalaj 10 kg Torba

❯  TSE  K 24

Klor Bazlı Toz Ağartıcı
İyi stabilize edilmiş aktif klor bazlı, düşük sıcaklıklarda kullanılan 
ağartma ürünüdür. Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde 
sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu 
ve polyester - pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde 
güvenle kullanılır. 

CLOR

pH (%1) 10-11

Dozaj Su sertliğine ve kirlilik miktarına göre, 1 L suya 1-3 g

Ambalaj 10 kg Torba

❯  TS  7343
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TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Oda ve Çamaşır Parfümü
Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda, halı, perde, çamaşır gibi 
tekstil ürünlerinde kötü kokuları örtmek amacıyla kullanılan kalıcı ve 
hoş kokulu çamaşır ve oda parfümüdür. Yıkanmış ve kurutulmuş 
çamaşırlara, özellikle havlu ve perdelere hoş ve kalıcı bir koku verir. 
Tekstil yüzeylerde leke bırakmaz.

SOFLA

pH (%1) 6-7

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 5 L=4,75 kg PE Bidon, 750 ml=713 g PE Şişe

❯  TSE  K 20

Çamaşır Makineleri İçin Kireç Önleyici
Fosfat bazlı yapısı ile bütün su sertliklerinde suyu yumuşatmak için 
formüle edilmiş temizlik maddesidir. Kullanılan suda bulunan sertlik 
yapıcı tuzların yıkama esnasında tekstile tutunmasını engeller ve 
suyu yumuşatır.

ANTILIME

pH (%1) 10-11

Dozaj Su sertlik derecesine göre 1 L  suya  1-5 dH  1 g,  
 1 L suya  6-10 dH  1.5 g, 1 L suya  10-15 dH  2 g

Ambalaj 10 kg Torba

❯  TSE  K 73

Kıvamlı, Klorlu Çamaşır Ağartıcısı
Hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde sanayi tipi otomatik 
çamaşır makinelerinde ve yıkanabilir her türlü seramik, fayans, 
kapı, cam, lavabo, evye vb. tüm yüzeylerin hijyenik temizliğinde 
kullanılır. Formülündeki klor ve aktif maddeler sayesinde uygulandığı 
yüzeylerde güvenli temizlik ve hijyen sağlayan bir üründür.

BLEACH ULTRA

pH (%1) 11-12

Dozaj 1 L su 1-5 ml

Ambalaj 20 L= 21,8 kg, 5 L=5,45 kg PE Bidon

❯  TS 5682

Likit, Klorlu Çamaşır Ağartıcısı
Stabil klor içeren sıvı ürün hastane, ticari ve otel çamaşırhanelerinde 
sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde; tüm beyazlar, pamuklu 
ve polyester - pamuklu karışım çamaşırlarda ve sabit renklilerde 
güvenle kullanılır. Çamasırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını 
sağlar.

BLEACH

pH (%1) 11-12

Dozaj 1 L su 1-3 ml

Ambalaj 20 L= 22 kg, 5 L= 5,5 kg PE Bidon

❯  TS 5682



TEMİZLİK KİMYASALLARI

Nilco Temizlik Makineleri ve Kimyasalları San. Tic. A.Ş.

Merkez Ofis: Meşrutiyet Caddesi No: 43 Tepebaşı 34430 Beyoğlu-İSTANBUL 
Tel: (212) 249 70 69 (pbx) 

Satış Ofisi: Basın Express Yolu No. 33 Kat: 3 Halkalı-İSTANBUL 
Tel: (212) 698 07 77 (pbx)  Fax: (212) 698 47 23

Makine ve Kimya Kompleksi: 
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi ÇORLU-TEKİRDAĞ

nilco Reinigungsmaschinen GmbH 

Industriestraße 6 · 71665 Vaihingen / Enz Stuttgart / Almanya 
Tel: (+49) 7042 912-122  Fax: (+49) 7042 4307

www.nilco.de
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