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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

Özel formülasyonlu bir kalıp 
ayırıcı ve yağlayıcıdır.
Dökümün kalıba yapışmasını 
engelleyerek fireyi azaltır.

Kalıp Ayırıcı
Kimyasal iplik çekiminde 
metalin makaraya kolayca
sarılmasını sağlar. 
Yüksek devirde sürtünmeyi 
azaltarak ısınmayı engeller.

Kalıp Ayırıcı Silikon Bazlı
Metal, kauçuk, beton, plastik, 
cam vb. yüzeylerin üzerinde 
oluşan yağ, gres, kir, mürekkep 
vb. lekelerin giderilmesi 
amacıyla kullanılır

Su Bazlı Ağır Yağ Sökücü

Özel bir üründür. Hassas boyalı 
zeminlere zarar vermez.
Su bazlıdır. Yanıcı değildir. 
Ateşe dayanıklıdır.
Suda çözünme özelliği yüksektir

Yüzey Temizleyici
Paslanmış, sıkışmış cıvata ve 
somun vb. parçaların pasını 
giderir.Her türlü metal aksam, 
pinomatik sistemler,menteşe 
vb. parçalarda güvenle 
kullanılabilir.

Pas Sökücü

 Pas lekelerini her yüzeyden 
 sökebilir.
 Mineral tortuları anında söker.
 Asidik güçlü bir üründür.
 Uzun kullanımda mat bir 
 görüntü oluşturur

Pas Sökücü / Yağlayıcı

Endüstriyel alanlarda kullanıanılan kimyasal ve temizlik uygulamayarı ile sorunu 
yerinde çözüp, kaliteyi devamlı hale getiritoruz.
Kimyasal ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçin
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

Uygulandığı yüzeye tutunur ve 
zorlu lekeleri çözer.
Köpük formda bir üründür.
Klor bazlı, asidik ya da alkali 
değildir

Yağ, Gres, Wax ve Katran Çözücü

Paslanmaz çelik yüzeylerin 
temizlik, parlatma ve bakımında 
kullanılır.Asansör kapıları, 
tırabzanlar, davlumbazlar, INOX 
yüzeylerde parlak ve koruyucu 
bir film tabakası oluşturur

Çelik Parlatıcı
 Motor blokları, klimalar, 
 chiller grupları, soğutma 
 grupları, havalandırma boruları 
 vb. boyasız alüminyum parçaları 
 olan her türlü cihazın 
 temizliğinde kullanılabilir

Alüminyum Temizleyici ve Parlatıcı

 Epoxi zeminler için makine ile 
 uygulanabilen özel bir üründür.
 Bu tür zeminlerde biriken yağ, 
 kir, plastik, kauçuk vb. kirlerin 
 temizliğinde kullanılır

Epoxi Zemin Yağ ve Kir Temizleme

 Fayans, mermer, çini, seramik 
 vb. yüzeylerde kullanıma uygun 
 etkili bir üründür.
 Özellikle otopark, mağaza vb. 
 toplu kullanım alanları için 
 uygundur. Su bazlıdır

Yağ ve Kir Temizleme 

 Konsantre zemizlik ürünüdür.
 Zeminlerde biriken yağ, kir, 
 plastik, kauçuk vb. kirlerin 
 temizliğinde kullanılır. 
 Epoxi zeminlerde temizleme 
 makinaları ile kullanılabilir

Konsantre Temizleme Maddesi

Endüstriyel alanlarda kullanıanılan kimyasal ve temizlik uygulamayarı ile sorunu 
yerinde çözüp, kaliteyi devamlı hale getiritoruz.
Kimyasal ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçin
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

Metal üzerindeki yağı ve kiri 
temizler, boyaya hazırlar.
Solvent ve benzeri kimyasallar 
içermez. Zemin temizlik 
makinaları ile yüksek 
performanslı sonuçlar verir.

Zemin ve Metal Yüzey Temizlik

Katran, asfalt, yağ, yapışkan 
mürekkep ve lastik izleri vb. 
birçok kiri ve lekeyi tamamen 
temizler.İçerdiği esans 
sayesinde kötü kokuları 
nötralize eder.

Asfalt,Yapışkan, Mürekkep Sökücü

Konsantre bir üründür ve 
durulama gerektirir.
Beton, karo, çini vb. zeminlerde 
ağır yağ ve kir giderimi için 
kullanılır. Güçlü asidik üründür.

Beton Zemin Yağ ve Kir Temizleme

Metal, kauçuk, beton, plastik, 
cam vb. yüzeylerin üzerinde 
oluşan yağ, gres, kir, mürekkep 
vb. lekelerin giderilmesi amacıyla
kullanılır. Su bazlıdır. Yanıcı 
değildir. Ateşe dayanıklıdır.

Ağır Yağ Sökücü
Pirinç ve bakır malzemelerin yağ, 
kir, kararma ve pas gibi
kirleticilerden uzaklaştırılması 
amacı ile kullanılır. Parlatır.
Asidik bir üründür. Pirinç ve Bakır 
dışındaki metallere zarar verebilir. 

Pirinç ve Bakır Temizleyici Parlatıcı

 Konsantre zemizlik ürünüdür.
 Zeminlerde biriken yağ, kir, 
 plastik, kauçuk vb. kirlerin 
 temizliğinde kullanılır. 
 Epoxi zeminlerde temizleme 
 makinaları ile kullanılabilir

Pas ve Korozyon Önleyici

Endüstriyel alanlarda kullanıanılan kimyasal ve temizlik uygulamayarı ile sorunu 
yerinde çözüp, kaliteyi devamlı hale getiritoruz.
Kimyasal ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçin
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

Biosit temelli bir üründür.
Bor yağı gibi su ile karışan 
yağların depolandığı tankların
boşaltım sonrası bakteriye 
temizliği için kullanılır

Bakteri / Mantar Önleyici
Yağ, gres, organik atıklar vb. 
tarafından tıkanmış  boruları 
açmak için kullanılır. Çok etkili 
bir üründür. Tıkanmaya sebep 
olan organikleri hızla eriterek 
boruyu açar 

Tıkanık Boru Açma Ürünü 
Tahriş edici zararlı kimyasallar 
 içermez. Köpük formunda 
 olduğundan ekonomiktir ve hızlı 
 nüfuz eder. Su ve sabundan 
 tasarruf sağlar.  pH 5,5 
 olduğundan cildinizle dosttur

El Hijyen Ürünü / Köpük

 PVC, PVA, sentetik taş ve 
 lineleumla  kullanılabilir. Zemin 
 üzerinde oluşturduğu tabaka
 sayesinde uzun ömürlü ve parlak 
 bir görünüm sağlar.Suya dayanıklı 
 tüm zemin ve kaplamalar için 
  uygundur.  

Polimer Cila
Granit, mermer, PVC, parke, fayans, 
 seramik gibi cilalı tüm yüzeyleri 
 tozlardan arındırmak için kullanılır.
Elektrostatik çekim gücü ile tozların
 toplanmasını kolaylaştırır ve 
 tozlanmayı geciktirir.

Statik Toz Toplama Maddesi

Mermer, tabi taş, traverten, karo 
taş gibi kalsiyum karbonat içeren
yüzeylerde kullanılır. Kararmayı 
engellediği gibi doğal bir parlaklık 
verir. Kirin tutunmasını engeller, 
kolay temizlenir.  

Kristalize Cila

Endüstriyel alanlarda kullanıanılan kimyasal ve temizlik uygulamayarı ile sorunu 
yerinde çözüp, kaliteyi devamlı hale getiritoruz.
Kimyasal ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçin
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

İçecek dolum tesislerinde kullanılır.
Cam şişe, pet şişe, damacana vb. 
ambalajların bant üzerinde 
kaymasını sağlar.Temizleme 
özelliğine sahiptir. 
Köpüğü yoktur.

Bant Kaydırıcı
Yağ, gres, yemek lekesi vb. 
bütün lekeleri çıkarır. 
Hare bırakmaz. Giysi, kravat, 
döşemelik kumaşlar vb. ipekli, 
yünlü, kadife, sentetik her 
türlü tekstilden lekeleri çıkarır. 

Tekstil Leke Sökücü Sprey
Tahriş edici zararlı kimyasallar 
 içermez. Köpük formunda 
 olduğundan ekonomiktir ve hızlı 
 nüfuz eder. Su ve sabundan 
 tasarruf sağlar.  pH 5,5 
 olduğundan cildinizle dosttur

El Hijyen Ürünü / Köpük

 PVC, PVA, sentetik taş ve 
 lineleumla  kullanılabilir. Zemin 
 üzerinde oluşturduğu tabaka
 sayesinde uzun ömürlü ve parlak 
 bir görünüm sağlar.Suya dayanıklı 
 tüm zemin ve kaplamalar için 
  uygundur.  

Polimer Cila
Granit, mermer, PVC, parke, fayans, 
 seramik gibi cilalı tüm yüzeyleri 
 tozlardan arındırmak için kullanılır.
Elektrostatik çekim gücü ile tozların
 toplanmasını kolaylaştırır ve 
 tozlanmayı geciktirir.

Statik Toz Toplama Maddesi

Mermer, tabi taş, traverten, karo 
taş gibi kalsiyum karbonat içeren
yüzeylerde kullanılır. Kararmayı 
engellediği gibi doğal bir parlaklık 
verir. Kirin tutunmasını engeller, 
kolay temizlenir.  

Kristalize Cila

Endüstriyel alanlarda kullanıanılan kimyasal ve temizlik uygulamayarı ile sorunu 
yerinde çözüp, kaliteyi devamlı hale getiritoruz.
Kimyasal ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişime 
geçin
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

Banyo / Tuvalet Temizleyici

Banyo / Tuvalet Temizleyici

Banyo / Tuvalet Temizleyici

ve Hijyen Ürünü 
Kullanım miktarı ve şekli

  Kireç birikimine bağlı olarak direkt veya
     sulandırılarak yüzey üzerine uygulanır.

  Ovalama işlemi uygulandıktan sonra bol 
     su ile durulanır.

Banyo / Tuvalet Temizleyici
ve Hijyen Ürünü/Jel Form 

Batarya  
Armatür Temizleyici

Armatür Temizleyici

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır üründür. Doğrudan uygulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Banyo, küvet, lavabo, cam ve polistiren, 
     tamper duş kabinlerinde oluşan kireç ve pas 
     birikintilerini çözer.

  Hastane, otel restoran, fabrika vb. toplu 
     yaşam alanlarında kullanılır.

  Jel formdadır. Dik yüzeylerde kullanılabilir.
  Yüzeyleri çizmez ve matlaştırmaz. 
   Kötü kokuları giderir.
  Mamul içerisindeki aktif maddeler en az %80

     oranında doğada biyolojik olarak parçalanır.
  Temizleme işlemi ile birlikte hijyen de sağlar.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Banyo, küvet, lavabo, cam ve polistiren, 
     tamper duş kabinlerinde oluşan kireç ve
     pas birikintilerini çözer.

  Hastane, otel restoran, fabrika vb. toplu
     yaşam alanlarında kullanılır.

  Sulandırılarak kullanımında armatürlerde
     oluşan kireci temizler.

  Yüzeyleri çizmez ve matlaştırmaz. 
     Kötü kokuları giderir.

  Mamul içerisindeki aktif maddeler en az %80
     oranında doğada biyolojik olarak parçalanır.

  Temizleme işlemi ile birlikte hijyen de sağlar.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Banyolarda bulunan armatürlerin,  
     bataryaların temizliğinde kullanılır.

  Kireç, sabun lekesi gibi lekeleri giderir. 
     Parlaklık verir.

  Kolay durulanır ve hızlı sonuç verir.
  Özel formülü sayesinde hijyen sağlar.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. Sulandırılarak kullanılır.
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Kimyasal Hijyen Grupları

Sert Sular için Endüstriyel
Bulaşık Makinesi Deterjanı

Bulaşık Makinesi Deterjanı

Sıvı Deterjanı

Sıvı Deterjanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Otomatik dozaj cihazı kullanılarak makinenin 
     yıkamatankına enjekte edilmelidir. Dozu asla
     elle ayarlanmamalıdır.

  4-6 gr/lt dozlanarak kullanılmalıdır.
  Bu miktarlar, testler ve denemelerden elde 

     edilen sonuçlara göre tavsiye edilmektedir. 
     İyi bir sonuç için belirlenen dozlama miktarlarına
     uyulmalıdır.
 

Endüstriyel Bulaşık Yıkama
Sıvısı / Elde Yıkama

Kullanım alanı ve özellikleri

  Alkali bağlayıcılar içeren berrak bir sıvıdır.
  Su sertlik derecesi 25ºfH ve üzerindeki 

     sularda kullanılmalıdır.
  Paslanmaz çelik, sert plastik, porselen ve 

     cam türü tabak, kap, çatal, kaşık, bıçak gibi 
     ekipmanın temizlenmesi, yağ ve nişasta 
     artıklarından arındırılması için geliştirilmiştir.

  Özellikle klor kullanılmayan ortamlarda, değişik
     sertlikteki sularda yüksek performans sağlar.

  Hijyen sağlar ve kötü kokuları giderir.
  Soğuk ve sıcak su ile her türlü bulaşık 

     makinelerinde kullanılabilir.
  Bulaşıkları çizmez, leke bırakmaz. Biyolojik 

     olarak parçalanabilir. Asit-amonyak içermez.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cam, seramik, metal vb. malzemeleri 
     yıkamak için kullanılır.

  Elde kullanıma uygundur. Fosfat içermez. 
     Doğa dostudur.

  Ovalama gerektirmez. Güçlü formülü 
     kirleri yumuşatır ve giderir. Kolay durulanır. 

  Sert sularda dahi bolca köpürür. 
     İz, leke bırakmaz.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır üründür. Doğrudan kullanılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cam, seramik, metal vb. malzemeleri 
     yıkamak için kullanılır.

  Elde kullanıma uygundur. Fosfat içermez. 
     Doğa dostudur.

  Ovalama gerektirmez. Güçlü formülü 
     kirleri yumuşatır ve giderir. Kolay durulanır. 

  Sert sularda dahi bolca köpürür. 
     İz, leke bırakmaz.

  Laboratuvar malzemelerinin temizliğinde
     kullanılabilir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre üründür. Seyreltilerek kullanılır.

Endüstriyel Bulaşık Yıkama
Sıvısı / Elde Yıkama
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Kimyasal Hijyen Grupları

Bulaşık Yıkama Sıvısı

Sıvısı Deterjan

Elde Yıkama

Ürünü 

Ön Daldırma

Durulama

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cam, seramik, metal vb. malzemeleri yıkamak
     için kullanılır.

  Elde kullanıma uygundur.
  Ekonomiktir. Az miktar bir ürünle bulaşıklarınız

     tertemiz olacaktır.
  Leke, iz bırakmaz. Kolay durulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır bir üründür. 
     Doğrudan kullanılır.

Durulama Ürünü / Sert Sular 

Kullanım miktarı ve şekli

     ekipmanlar bastırılır.

     yapılmalıdır.
  Hazırlanan solüsyonda kullanılan suyun en çok

  Baskılı ve boyalı porselenlerde kullanıma 
     geçilmeden denenmesi gerekmektedir.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Ön daldırma işleminde kullanılır.

     kurumuş nişasta kalıntılarını çıkarmak amacıyla
     daldırma işleminde kullanılır.

     lekelerini çıkarmak amacıyla daldırma işleminde
     kullanılır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Otomatik dozaj cihazı kullanılarak makinenin
     yıkama tankına enjekte edilmektedir. 
     Dozu asla elle ayarlanmamalıdır.

     olmalıdır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Özellikle sert suların kullanıldığı bulaşık
     makinelerindeki deterjan kalıntısını yok eder 
     ve etkin bir durulama yapar.

  Paslanmaz çelik, porselen ve cam türü tabak, 
     kap, çatal, kaşık, bıçak gibi ekipmanın parlamasını
     sağlar.

  Kurumayı hızlandırır. Köpük kontrolü sağlar.
  Soğuk ve sıcak su ile her türlü bulaşık 

     makinelerinde kullanılabilir.

     gıda üretimi ve tüketimi çok olan yerlerde kullanılır.
  Bulaşıkları çizmez, leke bırakmaz. Biyolojik olarak 

     parçalanır. Asit, kostik ve amonyak içermez.
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Dishex Stone
Endüstriyel Bulaşık Mak.
için Kireç Çözücü 

Livinex
Genel Temizlik Sıvısı

53

Livinex Blu
Genel Temizlik Sıvısı

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründü
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım alanı ve özellikleri

  Su ile temizlenen ya da silinen tüm yüzeylere
     uygundur.

  Yüzeylerde çizik, leke, tortu, her hangi bir
     tabaka bırakmaz.

  Hızlı bir temizlik yapar ve parlaklık verir.
  Asit, alkali ya da amonyak gibi tahriş edici 

     kimyasallar içermez.
  Doğa dostudur. Hoş kokuludur. Yanıcı değildir.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Endüstriyel bulaşık makinelerinde oluşan 
     kireç tabakasını çözmek için kullanılmaktadır.

  Kireç sebebiyle ortaya çıkan arıza ve enerji 
     kayıplarının önüne geçer.

  Su kaynaklı oluşan kireçlenmelerde 
     sirkülasyon ürünü olarak da (aside dayanıklı
     yüzeylerde) profesyonel uygulamalarda
     kullanılabilmektedir.

  Diğer uygulamalar için uygulanacak yüzeyin aside
     dayanımı bilinmelidir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründü
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım alanı ve özellikleri

  Su ile temizlenen ya da silinen tüm yüzeylere
     uygundur.

  Yüzeylerde çizik, leke, tortu, her hangi bir tabaka
     bırakmaz.

  Hızlı bir temizlik yapar ve parlaklık verir.
  Asit, alkali ya da amonyak gibi tahriş edici

     kimyasallar içermez.
  Doğa dostudur. Özel esansı sayesinde temizlik

     sonrası hoş bir koku bırakır. Yanıcı değildir.

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

     materyaller, kireç durumuna göre 10-15
     dakika bekletilmelidi

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
  Profesyonel uygulamadı

     yüzeylerde (borular, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı
 

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

     materyaller, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
  Profesyonel uygulamadı

     yüzeylerde (borular, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı



Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar beklenir.
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanır.

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadır. Aside dayanıklı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltili
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanı

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar bekleni
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanı

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdı

Kullanım miktarı ve şekli

. Seyreltilerek kullanılır.
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

. Seyreltilerek kullanılır.
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

Spreyleme yöntemiyle uygulama:
  200 ml/lt hazırlanan solüsyon kireçlenmiş

     yüzeye püskürtülür ve gerektiği kadar beklenir.
     İşlem tamamlandığında bol su ile durulanır.

Daldırma yöntemi ile uygulama:
  100-200 ml/lt solüsyon hazırlanarak kireçli

, kireç durumuna göre 10-15

Sirkülasyon yöntemi ile uygulama:
esyonel uygulamadır. Aside dayanıklı

, kanallar vb.) sirkülasyon
     pompası ile uygulanmalıdır.

06
w w w . m e l i h a m b a l a j . n e t

Kimyasal Hijyen Grupları

Genel Temizlik Sıvısı 

Genel Temizlik Sıvısı Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. Seyreltilerek kullanılır.
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. Seyreltilerek kullanılır.
  Kirin tipine bağlı olarak uygun oranda seyreltilir.
  Manuel olarak temizlenecek zemine uygulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Su ile temizlenen ya da silinen tüm yüzeylere
     uygundur.

  Yüzeylerde çizik, leke, tortu, her hangi bir 
     tabaka bırakmaz.

  Hızlı bir temizlik yapar ve parlaklık verir.
  Alkol bazlı olması sayesinde temizlediği 

     yerlerde temizlik ile beraber hijyen sağlar.
  Alkol bazlı olduğundan hızlı buharlaşır. 

     Kurulamaya gerek kalmaz.
  Asit, alkali ya da amonyak gibi tahriş edici 

     kimyasallar içermez.
  Doğa dostudur. Hoş kokuludur. Yanıcı değildir.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Su ile temizlenen ya da silinen tüm yüzeylere
     uygundur.

  Yüzeylerde çizik, leke, tortu, her hangi bir 
     tabaka bırakmaz.

  Hızlı bir temizlik yapar ve parlaklık verir.
  Alkol bazlı olması sayesinde temizlediği 

     yerlerde temizlik ile beraber hijyen sağlar.
  Alkol bazlı olduğundan hızlı buharlaşır. 

     Kurulamaya gerek kalmaz.
  Asit, alkali ya da amonyak gibi tahriş edici 

     kimyasallar içermez.
  Doğa dostudur. İçerdiği özel esans sayesinde 

     temizlik sonrası ortama hoş bir koku bırakır.
     Yanıcı değildir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. 
  Kullanım şartlarına bağlı olarak seyreltilerek

     kullanılır.

  Yağ ve kir kabardıktan sonra su ile yıkanarak 
     elden uzaklaştırılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

     temizlenmesi için kullanılır.

     sayesinde eli kurutmaz. 
  Aşındırıcılar içermez.

  Ekonomik bir üründür. Özellikle kuru ele
     alınarak kullanıldığından su ve enerjiden
     tasarruf sağlar.

Genel Temizlik 

Genel Temizlik 

Sabun
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Kimyasal Endüstriyel Kimyasal

İşçi Sabunu / Ağır Kirler
İçin / Kullanıma hazır

İşçi Sabunu / Ağır Kirler
İçin / Jel Form

İşçi Sabunu / Ağır Kirler
İçin / Jel Form

Kullanım miktarı ve şekli

  Doğrudan kullanılır. Jel formundadır.
  Ürün kuru ele alınarak yağlı bölgeye yayılır.
  Yağ ve kir kabardıktan sonra su ile yıkanarak 

     elden uzaklaştırılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Gres, yağ, mürekkep vb. ağır lekelerin elden
     temizlenmesi için kullanılır.

  Cilde zarar vermez. İçerdiği nemlendiriciler sayesinde
     eli kurutmaz.

  İçerdiği mikro partiküller sayesinde derinin
     çatlaklarına nüfuz etmiş kirlerin daha verimli
     temizlenmesini sağlar.

  Aşındırıcılar içermez.
  Tüm vücut temizliği için de kullanılır.
  Ekonomik bir üründür. Özellikle kuru ele alınarak

     kullanıldığından su ve enerjiden tasarruf sağlar.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cilde zarar vermez. 
  İçerdiği nemlendiriciler 

     sayesinde eli kurutmaz.
  Aşındırıcılar içermez.

Kullanım miktarı ve şekli

  Doğrudan kullanılır. Seyreltilmez.
  Ürün kuru ele alınarak yağlı/lekeli

     bölgeye yayılır.
  Yağ ve lekeler kabardıktan sonra su ile

     yıkanarak elden uzaklaştırılır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Doğrudan kullanılır. Jel formundadır.
  Ürün kuru ele alınarak yağlı/lekeli bölgeye

     yayılır.
  Yağ ve lekeler kabardıktan sonra su ile 

     yıkanarak elden uzaklaştırılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Özellikle matbaalarda oluşan mürekkep lekeleri 
     için tasarlanmış bir üründür.

  Cilde zarar vermez. İçerdiği nemlendiriciler 
     sayesinde eli kurutmaz.

  İçerdiği mikro partiküller sayesinde derinin 
     çatlaklarına kadar nüfuz etmiş mürekkep 
     lekelerinin daha verimli temizlenmesini sağlar.

  Aşındırıcılar içermez.
  Tüm vücut temizliği için de kullanılır.
  Ekonomik bir üründür. Özellikle kuru ele alınarak

     kullanıldığından su ve enerjiden tasarruf sağlar.

Sabun

Sabun

Sabun
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Kimyasal Hijyen Grupları

Yüksek Yağ İçin İşçi
Sabunu / Hijyen Özellikli

Alkol Bazlı, Hijyenik Ürün 

Köpük El Sabunu 
Konsantre

Kullanım miktarı ve şekli

  Genellikle püskürtülerek uygulanır.  
  Gerekirse silme ve küçük parçaları daldırma 

     metoduyla da kullanılabilir.

Kullanım alanı ve özellikleri

  İnsanla temas eden alkole dirençli yüzeylerde
     (tahta, PVC, metal, cam, deri, fayans vb.) hızlı hijyen
     sağlanması için kullanılan alkol bazlı bir üründür.

  Toplu yaşam alanlarında (iş yeri, okullar, öğrenci
     yurtları, huzur evleri, fabrika, lokanta, otel, sauna,
     spor tesisleri vb.) rastlanabilecek tüm bakterilere, 
     maya ve küflere karşı etkilidir.

  Sulu ürünlerde teması sakıncalı ve aşınabilen
     yüzeylerde başarıyla kullanılır.

  Etkili ıslatma özelliği sayesinde, uygulandığı yüzeyin
     tamamını etkiledikten sonra uçar.  En ince çatlaklara
     kadar derinlemesine nüfuz eder.

  Ekonomiktir. Püskürtücülerle, hızlı ve pratik bir
     uygulama sağlar.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür.
  Kullanım şartlarına bağlı olarak seyreltilerek

     kullanılır.
  Ürün kuru ele alınarak yağlı bölgeye yayılır.
  Yağ ve kir kabardıktan sonra su ile yıkanarak 

     elden uzaklaştırılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Ağır yağlı ellerin temizlenmesi için kullanılır.
  Cilde zarar vermez. İçerdiği nemlendiriciler 

     sayesinde eli kurutmaz. 
  Hijyen sağlayıcı formülasyonu sayesinde

     mikroorganizmaları öldürür.
  Aşındırıcılar içermez.
  Tüm vücut temizliği için de kullanılır.
  Ekonomik bir üründür. Özellikle kuru ele 

     alınarak  kullanıldığından su ve enerjiden
     tasarruf sağlar.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. Seyreltilir.
  Seyreltilen ürün köpük makinalarına

     doldurularak kullanılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Sıvı sabunların köpük formda olanıdır.
  Ekonomiktir. 1 birim köpük sabun 4 birim sıvı 

     sabunun yaptığı temizliği yapar.
  Elleri tahriş etmez ve kalıntı bırakmaz.
  Ciltle aynı pH değerine sahip olduğundan 

     cildinize ve çevreye dosttur.
  Hoş kokusu ve içerdiği nemlendiriciler sayesinde

     temizlik sonrası yumuşak ve pürüzsüz bir
     his bırakır.

Sabun

Sabun

Hijyenik Temizleyici
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Kimyasal Hijyen Grupları

El Hijyen Ürünü 

El Hijyen Ürünü 
Alkol Bazlı

Klor Bazlı, Alkali 
Hijyen Ürünü 

Kullanım miktarı ve şekli

  Jel formunda bir üründür. Seyreltilmez.
  Kuru ve temizlenmiş ellere küçük bir miktar 

     Sky Anti alınır ve eller ovuşturulur. 
  Alkol bazlı bu ürün kalıntı bırakmadan 

     bakterileri öldürür ve uçar.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Sky Anti anında hijyen sağlar.
  Saniyeler içinde bakterileri öldürür.
  Elleri tahriş etmez ve kalıntı bırakmaz.
  Başta gıda sektöründe olmak üzere (doktor

     muayenehanelerinde, sağlık kuruluşlarında, 
     hastahanelerde, laboratuvarlarda, 
     restoranlarda, mutfaklarda, bankalarda, 
     okullarda, anaokullarında, düşkün evlerinde 
     vb.), potansiyel tehlike arz eden, ellerdeki 
     mikroorganizmalara karşı önlem almak
     amacıyla kullanılır.

  Ateşle yaklaşmayınız.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kuru ve temizlenmiş ellere küçük bir miktar 
     Sky Anti alınır ve eller ovuşturulur. 

  Alkol bazlı bu ürün kalıntı bırakmadan 
     bakterileri öldürür ve uçar.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Sky Anti anında hijyen sağlar.
  Saniyeler içinde bakterileri öldürür.
  Elleri tahriş etmez ve kalıntı bırakmaz.
  Başta gıda sektöründe olmak üzere (doktor 

     muayenehanelerinde, sağlık kuruluşlarında,
     hastahanelerde, laboratuvarlarda, 
     restoranlarda, mutfaklarda, bankalarda, 
     okullarda, anaokullarında, düşkün evlerinde 
     vb.), potansiyel tehlike arz eden, ellerdeki  
     mikroorganizmalara karşı önlem almak
     amacıyla kullanılır.

  Ateşle yaklaşmayınız.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün %1-5 arasında su ile seyreltilir.
  Kaba kiri alınmış yüzeylere fırçalama, 

     daldırma, püskürtme metotları ile ve 
     mümkünse sıcak su ile uygulanır.

  15 dakika beklenir ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Özellikle gıda sanayiinde kullanılmak üzere
     geliştirilmiş, zemin, ekipman, yüzey temizliği 
     ve hijyeni sağlayan bir üründür.  Aktif klor içerir. 

  Et, tavuk, balık kesim, işleme ve paketleme 
     ünitelerinde ağır kirlerin temizliği ve hijyen
     sağlanması içindir.

  Sert sularda dahi etkilidir. Metale zarar
     vermez. Fosfat içermez

  Kir ve yağları temizler, mikroorganizmaları yok 
     eder ve proteinleri parçalar.

  Gram pozitif ve gram negatif bakterilere
     (Legionella, Staphylococus, Esherichia Coli, 
     Bacillus, Thyposa vs.), mantar, küf ve mayaya
     karşı etkilidir.

Hijyenik Temizleyici

Hijyenik Temizleyici

Hijyenik Temizleyici
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Kimyasal Hijyen Grupları

Klor Bazlı, Hijyenik,
Alkali Ürün 

Koku Giderici

Klor Bazlı, Hijyenik, 
Alkali Ürün  

Kullanım alanı ve özellikleri

  Sterilize edici bir formüldür.
  Uygulandığı yerdeki mikrobiyal yaşamı durdurur.
  Bu sayede kötü kokuların giderilmesini sağlar.
  Ayrıca koruyucu özelliği de vardır. Uygulandığı 

     yerde bakteriyel aktiviteyi durdurarak 
     organikleri korur.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre üründür. Gerekli miktarda
     sulandırılarak kullanılır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün %1-5 arasında su ile seyreltilir.
  Kaba kiri alınmış yüzeylere köpükleme, 

     fırçalama, daldırma, püskürtme metotları 
     ile ve mümkünse sıcak su ile uygulanır.

  15 dakika beklenir ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Özellikle gıda sanayiinde kullanılmak üzere
     geliştirilmiş, yüksek köpüklü, zemin, ekipman,
     yüzey temizliği ve hijyeni sağlayan bir üründür. 
     Aktif klor içerir. 

  Et, tavuk, balık kesim, işleme ve paketleme
     ünitelerinde ağır kirlerin temizliği ve hijyen
     sağlanması ve köpüklü kullanım içindir.

  En sert sularda dahi çok etkilidir.
  Kir ve yağları temizler, mikroorganizmaları yok 

     eder ve proteinleri parçalar.
  Metal yüzeylere zarar vermez.
  Gram pozitif ve gram negatif bakterilere 

     (Legionella, Staphylococus, Esherichia Coli, 
     Bacillus, Thyposa vs.), mantar küf ve mayaya
     karşı etkilidir.

  Gram pozitif ve gram negatif bakterilere  
     (Legionella, Staphylococus, Esherichia Coli, 
     Bacillus, Thyposa vs.), mantar, küf ve mayaya
     karşı etkilidir.

  Fosfat içermez.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün %1-5 arasında su ile seyreltilir.
  Kaba kiri alınmış yüzeylere fırçalama, daldırma,  

     püskürtme metodları ile ve mümkünse sıcak su
     ile uygulanır.

  15 dakika beklenir ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Köpüklü sistemin tercih edilmediği, ağır yağların
     oluştuğu ve su sertliğinin yüksek olduğu gıda 
     ünitelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, aktif 
     klor içeren bir temizlik ve hijyen ürünüdür.

  Özellikle gıda sanayiinde kullanılmak üzere
     geliştirilmiş, zemin, ekipman, yüzey temizliği ve 
     hijyeni sağlayan bir üründür.  Aktif klor içerir. 

  Et, tavuk, balık kesim, işleme ve paketleme 
     ünitelerinde ağır kirlerin temizliği ve hijyen
     sağlanması içindir.

  En sert sularda dahi çok etkilidir.
  Kir ve yağları temizler, mikroorganizmaları yok 

     eder ve proteinleri parçalar.
  Metal yüzeylere zarar vermez.

Hijyenik Temizleyici

Hijyenik Temizleyici

Hijyenik Temizleyici
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Kimyasal Hijyen Grupları

Gıda Üniteleri 

El Hijyen Sabunu 

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cildi temizler ve korur. Ekonomiktir.

     yaparken cildinizle de dosttur.
  Alkali kimyasallar içermez, narin ve çevre 

     dostu bir üründür.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün ele alındıktan sonra su ile köpürtülür
     ve durulanır.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün %1-5 arasında su ile seyreltilir.
  Kaba kiri alınmış yüzeylere köpükleme, 

     fırçalama, daldırma, püskürtme metotları ile
     ve mümkünse sıcak su ile uygulanır.

  15 dakika beklenir ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Özellikle gıda sanayiinde kullanılmak üzere
     geliştirilmiş, zemin, ekipman, yüzey temizliği  
     ve hijyeni sağlayan bir üründür.  Aktif klor içerir. 

  Et, tavuk, balık kesim, işleme ve paketleme 
     ünitelerinde ağır kirlerin temizliği ve hijyen 
     sağlanması içindir.

  En sert sularda dahi çok etkilidir.
  Kir ve yağları temizler, mikroorganizmaları yok  

     eder ve proteinleri parçalar.
  Metal yüzeylere zarar vermez.
  Gram pozitif ve gram negatif bakterilere 

     (Legionella, Staphylococus, Esherichia Coli, 
     Bacillus, Thyposa vs.), mantar, küf ve mayaya
     karşı etkilidir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Ürün ele alınır ve su ile köpürtülür
     ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Saniyeler içinde bakterileri öldürür.
  Elleri tahriş etmez ve kalıntı bırakmaz.
  Başta gıda sektöründe olmak üzere (doktor

     muayenehanelerinde, sağlık kuruluşlarında,
     hastahanelerde, laboratuarlarda,
     restoranlarda, mutfaklarda, bankalarda, 
     okullarda, ana okullarında, düşkün evlerinde
     vb.), potansiyel tehlike arz eden, ellerdeki 
     mikroorganizmalara karşı önlem almak
    amacıyla kullanılır.

Gıda Hijyen

Sabun

Sabun
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Kimyasal Hijyen Grupları

Krem El Sabunu / Sedefli

Çamaşır Yumuşatıcı 

Cam Temizleme Sıvısı

Kullanım miktarı ve şekli

  Son durulama suyuna dozlanarak kullanılır.
  Direkt olarak çamaşırların üzerine dökmeyin.
  Normal kullanımda: 10 Kg çamaşıra 100 gram

     kullanılır.
  Ekstra yumuşaklık için: 10 Kg çamaşıra

     150 gram kullanılır.
  Yumuşatma faktörü su sertlik derecesine

     bağlı değildir.
  Yüksek su sıcaklığında (50ºC <) kullanım

     önerilmemektedir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Doğrudan kullanılır. Seyreltilmez.
  Ürün ele alındıktan sonra su ile köpürtülür

     ve durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Tüm cam yüzeylerde kullanılır.
  Cam dışında masa, sandalye, bilgisayar vb. 

     cihazların temizliğinde de kullanılabilir.
  Leke bırakmaz. 
  Uçucudur.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır üründür. Doğrudan uygulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Cildi temizler ve korur. İçerdiği nemlendiriciler 
     sayesinde eli kurutmaz.

  Krem formdadır. Kıvamlıdır.
  Ciltle aynı pH değerinde olduğundan temizlik 

     yaparken cildinizle de dosttur.
  Alkali kimyasallar içermez, narin ve çevre  

     dostu bir üründür.
  Tüm vücut temizliği için de kullanılır.
  Yıkama sonrası elde yumuşak, pürüzsüz bir 

     dokunuş bırakır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Fosfat içermez.
  Çamaşırların ömrünü uzatır, dokumaları 

     yumuşatır, en kaba kumaşlara dahi yumuşaklık
     kazandırır.

  Ütülemeyi kolaylaştırır, kırışıklıkları önler, 
     katlanmayı kolaylaştırır.

  Kir ve tozları dokumalardan uzaklaştırır,  
     dokumaların sertleşmesini ve yıpranmasını 
     azaltarak daha uzun ömürlü olmalarını sağlar.

  Pamuklu, yünlü ve sentetik kumaşlarda 
     mükemmel sonuç verir.

  Hoş kokuludur.

Sabun

Çamaşır Hijyen

Genel Temizlik

www.melihambalaj.net 16
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Kimyasal Hijyen Grupları

Ovma Maddesi / Granüllü

Saç Şampuanı

Oksijen Bazlı Ağartıcı

Kullanım miktarı ve şekli

  Doğrudan kullanılır. Seyreltilmez.
  Ürün saça sürülür, su ile köpürtülür ve

     durulanır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Güçlü kimyasal formülü dışında içeriğinde 
     bulunan mikro granüller sayesinde zorlu 
     lekeleri kolayca çıkarır.

  Mutfaklarda oluşan yanmış yemek  
     lekelerinde, duş ve küvetlerde oluşan sabun 
     lekelerinin  çıkarılmasında güvenle kullanılır. 

  İz, leke bırakmaz. 

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır bir üründür. 
     Doğrudan kullanılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Renkli ve beyaz çamaşırlarda güvenle
     kullanılabilir. 

  Endüstriyel ve evsel kullanıma uygundur.
  Özel güçlü formülü sayesinde zorlu, kurumuş  

     vb. lekeleri kolaylıkla çıkarır. 
  Tüm yıkama işlemlerinde deterjanla beraber

     kullanılabilir.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır üründür. Doğrudan kullanılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Saçlarınızı temizler, korur ve yumuşaklık verir. 
     Ekonomiktir.

  Saçlarınızın kolay taranmasını sağlar ve dolgun 
     gösterir.

  Kafa derisi ile aynı pH değerinde olduğundan saçınızla 
     dosttur.

  Alkali kimyasallar içermez, narin ve çevre dostu bir 
     üründür.

  Yıkama sonrası hoş kokusuyla temizlik hissini bir kat 
     daha artırır.

Genel Temizlik

Kişisel Temizlik

Çamaşır Hijyen

www.melihambalaj.net 17
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Kimyasal Hijyen Grupları

Şampuan

Aromatize Edici
Kullanım alanı ve özellikleri

  Havadaki kötü kokuları giderir.
  Özel esanslarımız sayesinde ev, iş yeri, hastane 

     vb. ortamlarda güzel bir ortam sağlar.
  Doğa dostudur.

Kullanım miktarı ve şekli

  Kullanıma hazır üründür. Doğrudan kullanılır.

Kullanım alanı ve özellikleri

  Halının elektriklenmesini engeller. 
  Halıya yumuşaklık kazandırır.
  Ekonomik bir üründür.

Kullanım miktarı ve şekli

  Konsantre bir üründür. Gerektiği oranda  
     sulandırılarak kullanılır.

Genel Temizlik

Koku

www.melihambalaj.net 18



Plastikler
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Pratik Temizlik Yardımcıları

KRX 58

ÇİFT KOVALI  
KROM TEMİZLİK SETİ

 ÇİFT KOVALI    METAL TAŞIYICILI    METAL PRESLİ

KRX 56

ÇİFT KOVALI  
PLASTİK TEMİZLİK SETİ

 ÇİFT KOVALI    PLASTİK TAŞIYICILI    METAL PRESLİ

KRX 57

ÇİFT KOVALI  
KROM TEMİZLİK SETİ

 ÇİFT KOVALI    METAL TAŞIYICILI    PLASTİK PRESLİ

KRX 55

ÇİFT KOVALI  
PLASTİK TEMİZLİK SETİ

 ÇİFT KOVALI    PLASTİK TAŞIYICILI    PLASTİK PRESLİ

METAL / PLASTIK 
PRES ■ ■

KOVA 25 L  ■ ■

METAL / PLASTIK 
PRES ■ ■

KOVA 25 L  ■ ■

www.melihambalaj.net
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Plastikler Pratik Temizlik Yardımcıları

METAL / PLASTIK 
PRES ■ ■

KOVA 25 L  ■ ■

KRX 60

TEK KOVALI  
KROM TEMİZLİK SETİ

 TEK KOVALI    METAL TAŞIYICILI    METAL PRESLİ

KRX 59

TEK KOVALI  
KROM TEMİZLİK SETİ

 TEK KOVALI    METAL TAŞIYICILI    PLASTİK PRESLİ

TEK KOVALI

KRX143

KAT HİZMET ARABASI 
TAM SET

METAL TAŞIYICILI
PLASTİK PRESLİ
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Plastikler Pratik Temizlik Yardımcıları

KRX 61

 METAL PRES
RENKLER  ■ ■
KOLİ ÖLÇÜSÜ (mm): 700 X 480 X 280 

KRX 62

PLASTİK PRES
  RELKNER ■ ■

KOLİ ÖLÇÜSÜ (mm): 515 X 555 X 698 

KRX 238

TEMİZLİK  
SET SEPETİ

KRX 148

TEMİZLİK YEDEK KOVASI
7 LİTRE   RENKLER  ■ ■ ■ ■

KRX 63

TEMİZLİK YEDEK KOVASI
  RELKNER     ERTİL 52 ■ ■

KRX 232

BOYALI 
METAL PRES

KRX

 

234

CAMCI

 

KOVASI

 

KRX145

SPIN MOP SET

  

22 LİTRE KOVA   DÖNERLİ MOP

 

  

KRX144

SPIN MOP SET
16 LİTRE KOVA   DÖNERLİ MOP

www.melihambalaj.net



22

Plastikler Pratik Temizlik Yardımcıları

KRX 238
BEYAZ

KRX 239
SİYAH

KRX 138
BEYAZ

KRX 140
KIRMIZI

KRX 139

KAREX SENSÖRLÜ HİJYENİK KLOZET KAPAĞI

 

RENKLER  ■

 

■ ■
Tüm 1/2 klozet kapak örtü kağıtları ile uyumludur.

KLOZET KAPAK ÖRTÜSÜ DİSPENSERİ
RENKLER  ■ ■

SENSÖRLÜ

KRX 142
KLOZET  
KAPAK ÖRTÜSÜ 
KAĞIDI

KRX 141
HİJYENİK KLOZET 
KAPAK ÖRTÜSÜ (RULO)

 
KRX 33
KLOZET FIRÇASI(MUHAFAZALI)
RENKLER  ■■ ■■

KRX 28
KAREX OTO FIRÇASI

 

17 CM

KRX 35
LAVABO FIRÇASI

  RELKNER ■ ■ ■ ■

KRX 31
HAZNELİ FARAŞ
RENKLER  ■ ■ ■ ■

www.melihambalaj.net



Temizlik
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Pratik Temizlik Yardımcıları

YER KAZIMA APARATI

TEL APARATI

PALET APARATI

 

  

METAL KRX 08 PLASTİK KRX 09

MOP TUTUCU
 PLASTİK KRX 38

 

TELLİ KRX 39

KRX 19
40 CM

KRX 15
40 CM

KRX 20
50 CM

KRX 16
50 CM

KRX 21
60 CM

KRX 17
60 CM

KRX 22
80 CM

KRX 18
80 CM

YERSİL METAL
 

  

YERSİL PLASTİK
 55 CM KRX 2440 CM

KRX 76

KAYGAN ZEMİN LEVHASI
KRX 10

YER KAZIMA JİLETİ

KRX 13

CAM KAZIMA JİLETİ

 

MC 57     MC 55     MC 54KRX 25

www.melihambalaj.net
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Temizlik Pratik Temizlik Yardımcıları

XRK 042 
METAL CAMÇEK 
TUTMA KOLU

KRX 11

CAM KAZIMA APARATI
 METAL

KRX 12

CAM KAZIMA APARATI
KİTSALP 

CAMÇEK METAL
25 CM

KRX 02
35 CM

KRX 03
45 CM

KRX 04

CAMÇEK PLASTİK
25 CM
KRX 195

CAM PELUŞ APARATI
MC 53  

KRX 06
45 CM
KRX 07

CAM PELUŞ
35 CM
KRX 04

45 CM
KRX 05 YER PEDİ

43 CM
KRX 166

51 CM
KRX 170

KRX174
ÇELİK CİLA TELİ

43 CM

KRX14
CAM LASTİĞİ

105 CM PAKET İÇİ ADET: 100

KAREX MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ
 40 X 40 CMKRX 157 40 X 40 CMKRX 156

LÜKS

www.melihambalaj.net
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Temizlik Pratik Temizlik Yardımcıları

KRX 110
LATEKS MUAYENE ELDİVENİ

PUDRALI SMALL / MEDIUM / LARGE

KRX160
TEMİZLİK ELDİVENİ

SMALL / MEDIUM / LARGE

KUTU İÇİ ADET: 25 ÇİF

KRX 159
  TEMİZLİK SÜNGERİ

4’LÜ KRX 164
TOP TEL

 

60 g

KRX 115
 

PUDRASIZ   
 

MAVİ     

 

SMALL / MEDIUM / LARGE
KRX 127  PUDRASIZ  SİYAH     

 

SMALL / MEDIUM / LARGE

NİTRİL MUAYENE ELDİVENİ

KRX 120
 

PUDRASIZ

 

BEYAZ     

 

SMALL / MEDIUM / LARGE

www.melihambalaj.net
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WC Grubu Koku Tabletleri

KG
 
20

KOKU GİDERİCİ ASKILI
KUTU İÇİ ADET: 12

 41GK
PİSUVARLAR İÇİN

KOKU GİDERİCİ TABLET
100 g. POŞET

KUTU İÇİ ADET: 60

KG 04PİSUVARLAR İÇİN

KOKU GİDERİCİ TABLET
100 g. KUTULU KUTU İÇİ ADET: 50

KG 02
PİSUVARLAR İÇİN

KOKU GİDERİCİ TABLET
1 Kg.

KOLİ İÇİ ADET: 20

KG 52
MAVİ SU TABLET

KG
 
49

MİSNET KOKULU PİSUVAR SÜZGECİ KELEBEK
KG

 
34

PİSUVAR SÜZGECİ

KG 53
TOZ LAVABO AÇICI TOZ

40 g. KUTU İÇİ ADET: 24

KOLİ İÇİ ADET: 150
KOLİ İÇİ ADET: 100

www.melihambalaj.net



Krom Ürünler
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Krom Hijyen Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

KROM PEDALLI ÇÖP KOVASI
430 KALİTE

KRX 256  3 L Ø 21 cm YÜKSEKLİK: 22 cm

KRX 257  5 L Ø 21 cm YÜKSEKLİK: 26 cm

KRX 258  8 L Ø 21 cm YÜKSEKLİK: 35 cm

KRX 259  12 L Ø 25 cm YÜKSEKLİK: 35 cm

KRX 260 16 L Ø 25 cm YÜKSEKLİK: 44 cm

KRX 261  20 L Ø 31 cm YÜKSEKLİK: 36 cm

KRX 262  30 L Ø 31 cm YÜKSEKLİK: 45 cm

 mc 36 :KİLKESKÜY mc 13 Ø L 04 362 XRK

 

 

 

 

 

 

 

 

PRATİK KAPAK ÇÖP KOVASI
430 KALİTE

 mc 62 :KİLKESKÜY mc 12 Ø L 5 272 XRK

 mc 23 :KİLKESKÜY mc 12 Ø L 8 372 XRK

 mc 43 :KİLKESKÜY mc 52 Ø L 21 472 XRK

 mc 5,63 :KİLKESKÜY mc 52 Ø L 61 572 XRK

 mc 5,44 :KİLKESKÜY mc 52 Ø L 02 672 XRK

KRX 277  27 L Ø 25 cm YÜKSEKLİK: 57 cm 

 mc 54 :KİLKESKÜY mc 13 Ø L 23 872 XRK

 mc 65 :KİLKESKÜY mc 13 Ø L 54 972 XRK

SALLANIR KAPAK ÇÖP KOVASI
430 KALİTE

KRX 264  7 L EBATLAR: 15x17x28 cm

KRX 265  11 L  EBATLAR: 18x20x39 cm

KRX 266  16 L EBATLAR: 18x20x50 cm

KRX 267  25 L EBATLAR: 24x28x48 cm

KRX 268  36 L EBATLAR: 24x28x63 cm

KRX 269  45 L EBATLAR: 30x35x55 cm

KRX 270  54 L EBATLAR: 30x35x61 cm

KRX 271  80 L EBATLAR: 30x35x89 cm

OFİS TİPİ ÇÖP KOVASI

KRX 280 - BOYALI

Ø 23 cm

YÜKSEKLİK: 30 cm

KRX 281 - DELİKLİ

Ø 23 cm

YÜKSEKLİK: 30 cm

KROM WC FIRÇASI

KRX 282

Ø 8 cm

YÜKSEKLİK: 36 cm

KRX 283

Ø 9 cm

YÜKSEKLİK: 36 cm

430 KALİTE

ANKASTRE  
SABUN APARATI

KRX 284

Ø 9 cm

YÜKSEKLİK: 21 cm

KOLİ İÇİ ADET: 20

ANKASTRE  
KÖPÜK SABUN APARATI

 KRX 285

 Ø 9 cm

 YÜKSEKLİK: 21 cm

 KOLİ İÇİ ADET: 20

KROM SIVI 
SABUN APARATI 

 

KRX 287

1000 ml

EBATLAR: 
22x6x13 cm

KRX 288

500 ml

KAĞIT HAVLU APARATI Z KATLAMA

 

 

KRX 290 - 200'LÜK

EBATLAR: 19x27x10 cm

TUVALET KAĞIDI 
APARATI JUMBO

 KRX 291

 Ø: 22 cm

TUVALET KAĞIDI 
APARATI İÇTEN ÇEKMELİ

 KRX 292

 Ø: 20x13 cm

 KRX 289 - 400'LÜK

 EBATLAR: 22x35x10 cm
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Plastikler Çöp Kovaları

KAREX PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ

KAREX PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ

KAREX PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ

 660 LİTRE

 RENKLİ

 240 LİTRE

 RENKLİ

 120 LİTRE

 RENKLİ

www.melihambalaj.net
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Plastikler Geri Dönüşüm Kovaları

  TIBBİ ATIK KUTUSU

 

 1,3 L - KRX 180

 3,5 L - KRX 181

 5 L - KRX 182

8 L - KRX 183

10 L - KRX 184

581 XRK - L 02

 25 L - KRX 186

 30 L - KRX 187

 

 
 PEDALLI PLASTİK ÇÖP KOVASI

70 LİTRE

RENKLİ

 

PEDALLI ATIK KOVALARI

30 LİTRE (YAPIŞTIRMA ETİKETLİ)

 50 LİTRE (YAPIŞTIRMA ETİKETLİ)
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Plastikler Çöp Kovaları

PLASTİK ÇÖP KOVASI KAPAKLI

09 XRK - L 05

 

70 L - KRX 91

 

492 XRK - L 09

 

KRX179
PLASTİK MAŞRAPA

KRX93
PLASTİK TEMİZLİK KOVASI

5 NO 25 L

 PEDALLI ÇÖP KOVALARI

 2 NO’LU ÇÖP KOVASI 6 LİTRE

 3 NO’LU ÇÖP KOVASI 12 LİTRE

 4 NO’LU ÇÖP KOVASI 30 LİTRE

 5 NO’LU ÇÖP KOVASI 50 LİTRE

www.melihambalaj.net
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Plastikler Dispanserler

KRX 95
BEYAZ

KRX 96
SİYAH

KRX 97
KROM

KRX 99
BEYAZ

KRX 102
GOLD

KRX 100
KROM

KRX 101
SİYAH

MANUEL HAVLU 
DISPANSERI 

SENSÖRLÜ HAVLU 
DISPANSERLERI

SENSÖRLÜ HAVLU
DISPANSERII

SENSÖRLÜ 
KÖPÜK VERİCİ

SABUNLUK
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Atık Düzenleme Geri Dönüşüm Ürünleri

www.melihambalaj.net
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Kokular Koku Makineleri

Geniş Alan Koku 
Makinesi

Klasik Spreymatik
Koku Makinesi

Micro Koku Makinesi 
Beyaz

Micro Koku Makinesi 
Siyah

A1 Pro 900 
Koku Makinesi

Kule Geniş Alan 
Beyaz Koku Makinesi

Kule Geniş Alan 
Siyah Koku Makinesi

Maxx Pro600 Koku
Makinesi Beyaz

E2 Power Eco
Koku Makinesi
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Profesyonel Ürünler
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Kağıt Grubu Endüstriyel Kağıtlar

www.melihambalaj.net 36

MİNİ İÇTEN ÇEKMELI 
TUVALET KAĞIDI

DİSPANSER Z HAVLU

DİSPANSER PEÇETE TEKÇEK PEÇETE KUTU PEÇETE

İÇTEN ÇEKMELI 
HAVLU

HAREKETLİ
KAĞIT HAVLU

HAREKETLİ
KAĞIT HAVLU 21 CM

GARSON KATLAMA
PEÇETE
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Ambalajlar Kese Kağıtları
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Ambalajlar Taşıma Çantaları Kutular
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Kutular
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Ambalajlar Slinder Kutular Tek Kullanımlık Ürünler
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KutuKutu



Kutular
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Ambalajlar Taşıma Çantaları Kutular

www.melihambalaj.net 40

Bakliyat Ambalajı

Cips Ambalajı

Baharat Ambalajı

Etiketler

Kutular
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Baskılı Ürünler Islak Mendiller & Poşetler
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Ambalajlar Baskılı Kese Kağıdı
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Ambalajlar Gıda Ambalajları
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Endüstriyel Temizlik
Ürünleri ve Ekipmanları

Eyüpsultan Mah. Alparslan Türkeş Cad. 
Toplular Sitesi No: 162, Merkez, 80010 
Merkez/Osmaniye

 İskenderun Şube: Dumlupınar, 215. Sk. 

No : 2/A, 31200 İskenderun/Hatay

Telefon: 0506 510 95 94 

Telefon: (0328) 812 41 90
WhatsApp :+90543 812 41 90
Email: info@melihambalaj.net

osmaniyemelihambalaj_

melihambalaj.com


