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Hakk›m›zda
Faaliyetlerini ‹stanbul Tuzla’da bulunan modern
fabrikasında sürdürmekte olan firmamız; konusunda
uzman ve deneyimli kimya mühendisleri, kimyagerler ve
her biri “Kimya Teknolojileri Proses E¤itimi” almıfl üretim
kadrosuyla, sektördeki yenilikleri sürekli takip ederek
do¤aya saygılı - çevre dostu ürünler üretmekte ve gelecek
nesillere olan sorumlulu¤unu da bu flekilde yerine
getirmektedir.

YAR-K‹M olarak amacımız; müflterilerimize ürün satmaktan
çok onların sorunlarını çözmektir. Baflka bir deyiflle ÇÖZÜM
ORTA⁄I olmaktır. Biz bu ürünleri üretmeye baflladı¤ımızda,
birçok firma sorunlarını yurtdıflındaki yabancı firmalarla
çözüyordu. Bizim yerli malı anlayıflını Türkiye’ye aflılamamızla
hem firmalar hem ülkemiz kazanmıfl oldu. ‹thal ürün
anlayıflını, burada da üretiliyor mantı¤ıyla de¤ifltirmifl olduk.
Bununla da gurur duyuyoruz.

Bu ilke do¤rultusunda, müflterilerimizin iste¤iyle ürünlerimizi
devamlı gelifltirmek zorundayız, bunu Ülkemize bir borç
biliyoruz. YAR-K‹M kalitesini “ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi” ve” ISO 14001:2004 Çevre
Yönetimi Sistemi Belgesi”yle perçinlefltirmifltir.

Tarihçe
YAR-K‹M; Endüstriyel Temizlik ve Bakım Kimyasalları
üretimine 1994 yılında çeflitli firmalara fason imalat yaparak
bafllamıfl ve 1997 yılında kullanıcıya direkt olarak
ulaflabilmek için kendi satıfl ekibini oluflturmufltur.
‹lkesinde her zaman daha iyisini üretmek ve müflterilerinin
kullanımına sunmak olan YAR-K‹M; 10 yıl gibi bir sürede
ürün çeflidini 150’ye çıkarmıfl ve böylece Türkiye’nin seçkin
firmalarını portföyüne katmıfltır.

YAR-K‹M; günümüzde 14.000’e yakın müflteri portföyüne
80 kiflilik bilinçli ve e¤itimli satıfl danıflmanlarıyla hizmet
vermektedir.

Misyonumuz
Sektörün ve müflterilerimizin de¤iflen ihtiyaçlarına uygun,
dünya standartlarında, do¤aya saygılı - çevre dostu ürünler
gelifltirerek, çalıflanlarına ve müflterilerine de¤er katan bir
firma olmak.

Vizyonumuz
Mevcut kalite standartlar›m›z› sürekli yüksek tutup,
sektördeki ayrıcalıklı yerimizi koruyarak, Türkiye’nin lider
Bakım Kimyasalları Üreticisi konumunda kal›c› üstünlükler
sa¤lamak.
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Suda çözülebilir ya¤ sökücü

AQUA-IN, S

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, g›da sektörü•

Metal, beton, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeydeki; ya¤, gres, kir,
mürekkep gibi izleri güvenle ve ekonomik olarak yok eder. Pas
önleyicidir. Suda çözülme ve biyolojik olarak parçalanma özelliklerine
sahiptir. Konsantre özelli¤inden dolay› ekonomiktir. ‹çeri¤inde klorlu
solvent ve fosfat yer almaz. Yanmaz, atefle %100 dayan›kl›d›r.
Benzin, mazot, gaz, tiner yerine kullan›labilir.

•

A¤›r ya¤ sökücü

REM-OIL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi•

Metal, kauçuk, seramik, asfalt, bitümen, mermer, çini, asbest,
kaplama, motor ve flasi üzerindeki a¤›r ya¤ ve kirlerin temizli¤inde
de çok etkili bir üründür. Rem-Oil; konsantre olmas›ndan, s›cak ve
so¤uk su ile seyreltilebilme özelli¤inden dolay› ani etki etme ve çok
amaçl› kullan›labilme özelli¤ine sahiptir. S›cak su ile seyreltildi¤inde
“art›” avantaj sa¤lamaktad›r. Biyolojik olarak parçalanma özelli¤ine
sahiptir. ‹çeri¤inde solvent yer almaz. Yanmaz, atefle %100
dayan›kl›d›r.

Su bazl› a¤›r ya¤ sökücü

AQUA-IN H

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi•

Konsantre ya¤ sökücülerimizin yetersiz kald›¤› durumlarda
kullan›labilecek bir üründür. Aqua-In’den fark› uygulama sonras›
durulama gerektirebilir. Su bazl› alkali bir üründür.

Hassas boyal› yüzey temizleyici

AQUA-IN PLUS, S

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Endüstriyel tesisler, oteller, hastaneler•

Metal, beton, kauçuk, plastik ve her nevi yüzeydeki ya¤, gres, kir
vs. izlerini güvenli ve ekonomik olarak yok eder. Klorlu solvent ve
fosfat içermez.

Ham kumafl, tafta kumafl, fikselenmifl kumafl
ya¤ sökücü

OIL-CLEANER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

Tekstil sektöründe metal sürtünmeden dolayı kumafl üzerinde
oluflan ya¤ lekelerinin yıkanma öncesi ve sonrası temizli¤inde
kullanılan ya¤ sökücüdür. Ham kumafl, tafta kumafl ve tül perde
üzerindeki ya¤ların sökümünde kullanılan ürün hare bırakmaması
sebebiyle tekstil sektörünün vazgeçilmez ürünüdür.
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Boya öncesi ya¤ al›c› fosfat kaplay›c›s›

READY-2

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Metal sanayi, boya sanayi•

Metal yüzeylerin üzerindeki ya¤› ve kiri uzaklaflt›rarak metali temizler.
‹nce bir film kaplayarak boyamaya kadar oksidasyon olmamas›n›
sa¤lar.

Alkali metal yüzey temizleme ürünü

CAR-600

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, g›da sektörü, otomotiv sanayi,
a¤›r sanayi

•

Metal üzerindeki ya¤›, kiri ve pisli¤i temizleyerek metali boya ve
kaplama öncesi haz›rlar. S›cak kullan›mda etkilidir. Yüksek alkali
bir üründür.

Metal yüzey haz›rlay›c›s›

READY-ÖZEL

Asidik bir ürün olan READY-ÖZEL; ya¤l› ve pas içeren metallerin
temizli¤inde kullan›l›r. Art› avantaj› y›kama ifllemi sonras›nda
paslanmadan bekleme süresi daha uzundur.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

•

Metal yüzey haz›rlay›c› - Fosfat kaplay›c›

READY-EXTRA

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Metal yüzeylerin üzerindeki ya¤›, kiri ve pas› sadece bir ifllemde
uzaklaflt›rarak metali temizler. Kaplama öncesi metal yüzeyi
mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir
koruyucu ya¤a haz›rlar.

Metal yüzey haz›rlay›c›

READY

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi•

Metal yüzeylerin üzerindeki pas› ve ya¤› sadece bir ifllemde
uzaklaflt›rarak metali temizler kaplama öncesi metal yüzeyi
mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir
koruyucu ya¤a haz›rlar. Alüminyum, bronz, demir, bak›r, kurflun,
çelik ve pirinç üzerindeki ya¤› ve oksitleri temizler. Yanmaz %100
atefle dayan›kl›d›r.
Krom, kalay, nikel kaplanm›fl metaller üzerinde tavsiye edilmez.
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CAR-HEAVY, S
Yan›k ya¤, is, kurum ve karbon temizleyicisi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, g›da sektörü•

Özellikle yanm›fl ya¤lar, kurum lekeleri, f›r›n karalar›, katran lekelerini
ç›kar›r. Yan›c› de¤ildir. S›cak ve so¤uk olarak kullan›labilir.

Hofl kokulu tabii ya¤, asfalt, yap›flkan,
mürekkep, kauçuk, katran sökücü

CAR-ORANGE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, oteller, g›da sektörü, belediyeler•

Temizlik ve kötü kokular› gidermek amac›yla metal, cam, plastik
yüzeyler, makina yüzeyleri, seramik, ahflap kaplama yüzeylerde
kullan›l›r. Ayr›ca katran, ya¤, asfalt, yap›flkan, mürekkep, kauçuk,
lastik izleri gibi bir çok kiri bulundu¤u yerden sökebilen mükemmel
bir temizleyicidir. Portakal bahçelerini an›msatan bir kokusu vard›r.
Bu özelli¤i sayesinde pek çok kötü kokular› nötralize etme özelli¤ine
sahiptir.

Asit içermeyen alüminyum temizleyici ve
parlat›c›

ALL-SHINE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Is›tma ve so¤utma sanayi, fabrikalar•

Motor bloklar›, klimalar, boyanmam›fl alüminyum parçalar, treylerler,
havaland›rma borular› uygulama alanlar›d›r. Hidro fluorik asit
temizleyicilerden daha güvenli ve etkilidir. Kuvvetli bir ya¤ sökücü
alkali üründür. Alüminyum yüzeye zarar vermez.

Hafif alkali metal yüzey temizlik ürünü

TERM‹NATOR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi•

Metal parça y›kama ifllemlerinde kullan›labilen hafif alkali, kostik
veya amonyak içermeyen su bazl› üründür.

Beton zemin ya¤ temizleyici

OIL-OUT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, fabrikalar•

Özellikle beton, karo çini, dökme çini gibi zeminlerde zamanla
oluflan a¤›r ya¤lar›n temizli¤inde oldukça etkilidir. Boyal› veya
kaplama uygulanm›fl zeminlerde boyaya zarar vermeden ya¤›
sökebilir. ‹nflaat sonras› beton ve harç kal›nt›lar›n›n temizli¤inde de
baflar› ile kullan›l›r. Zemine uygulanacak boya ve kaplama öncesi
zemin temizli¤inde kullan›ld›¤› taktirde, uygulanacak boya ve
kaplaman›n zeminde daha iyi yap›flmas›n› sa¤lar.



Kireç, kalker sökücü ve tortu giderici

LIME-OUT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, binalar, al›flverifl merkezleri,
oteller, ambalaj ve g›da sanayi

•

Lime-Out so¤utma sistemlerinden, eflanjör ünitelerinden boylerlerden,
su borular›ndan kireç tafl› tabakas›n›, pas›, mineral tortular› mikron
derecesinde parçalayarak temizleyen kimyasal bir üründür. Kireci
sirkülasyon esnas›nda mikronize etme özelli¤i sayesinde temizleme
s›ras›nda t›kanmalara yol açmaz. Temizlik yap›lan sistemdeki bak›r
borulara, parçalara ve boyal› yüzeylere zarar› yoktur.

Kireç, kalker sökücü

LIME-OUT EXTRA

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, binalar, al›flverifl merkezleri,
oteller, ambalaj ve g›da sanayi

•

Lime-Out Extra kireç tafl› tabakas›n›, pas›, mineral tortular› mikron
derecesinde parçalayarak temizleyen kimyasal bir üründür. Lime-
Out’un zay›f kald›¤› yerde devreye girer. Fakat inhibitör oran› Lime-
Out’tan daha azd›r.

Sökücüler
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Konsantre mineral tortu giderici

LIME-MIN 3

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi, metal sanayi,
tekstil sanayi

•

Silisleflmifl kalıntılar, kireç, kalker, mineral tortuları ve bir çok
temizleme kimyasalının yetersiz kaldı¤ı durumlarda kullanılacak
ideal bir üründür. Sanayinin çeflitli dallarında; su kazanlarında, boya
kazanlarında su birikintilerinin oluflturdu¤u silisleflmifl tabakaların
temizli¤inde, pas lekelerinin temizli¤inde,  cam sanayinde;
makinelerin ve çeflitli yüzeylerin üzerlerine yapıflan cam tozlarının
temizli¤inde kullanılabilecek en etkili üründür. Di¤er asidik
temizleyicilere göre daha etkili ve hızlı netice verir, çalıflılan yüzeye
herhangi bir zarar vermez.

www.yarkim.com.tr

Alüminyum parçalardan, araç ve ifl makinelerinin alüminyum
radyatörlerinden kireç tafl› tabakas›n›, pas›, mineral tortular›, mikron
derecesinde parçalayarak temizleyen alüminyuma ise hiçbir zarar
vermeyen kimyasal bir üründür.

LIME-OUT IRA

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Alüminyum üzerinden kireç, kalker sökücü
ve tortu giderici

Konsantre mineral tortu giderici

LIME-MIN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, beton ve harç sanayi•

Silisleflmifl kalıntılar, kireç, kalker, mineral tortuları ve bir çok
temizleme kimyasalının yetersiz kaldı¤ı durumlarda kullanılacak
ideal bir üründür. Beton mikserlerinden beton - harç temizlemede
etkilidir.
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Su yumuflatma maddesi

GREEN-LON B

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, g›da sektörü,
ambalaj ve g›da sanayi

•

Organik fosfat tuzudur. Anyonik yap›da, renksiz, berrak s›v›d›r.
Suyun kal›c› ve geçici sertliklerini giderici, korozyon kontrol, jelat
oluflturucu ve dispers edicidir. Ya¤ filtre sularda ve so¤uk sularda
korozyon ve seviye kontrol malzemesidir. A¤›r metal iyonlar›n›n
ba¤lanmas›nda ve kompleks oluflumunda özellik gösterir. Normal
kristal yapmaya karfl› kaynama özelli¤i vard›r. Her stokiometrik
seviyedeki çökmenin önlenmesini sa¤lar. Endüstriyel operasyonlarda
yüzey temizleyici olarak kullan›l›r. ‹yon de¤ifltirici maddelerde temizlik
ve iyonerasyon maddesidir.

Organik so¤utma suyu inhibitörü

GREEN C.W.T.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi,
ambalaj ve g›da sanayi

•

GREEN C.W.T. açık ve kapalı so¤utma sistemlerinde korozyon ve
paslanmayı engellemek için kullanılır. Alkali ortamda pH de¤iflimlerine
karflın etkin koruma sa¤lar. Katanodik (Katodik ve anodik) koruma
sa¤lar. Sistemlerin ömrünü artırır ve az bakım sa¤lar. GREEN C.W.T.
kapalı devre so¤utma suyu devresinde kullanılır. Suda çözünmüfl
oksijeni tutar ve metal üzerinde koruyucu film tabakası oluflturarak
metalin oksijen ile temasını engeller, korozyon oluflumunu önler.

Kazan suyu pas - korozyon ve k›fl›r inhibitörü

GREEN B.W.T.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi,
ambalaj ve g›da sanayi

•

Buhar kazanına gelen su yüksek sıcaklık ve basınçta metal yüzeyler
üzerinde çökerek kıflır oluflumuna neden olan kalsiyum ve
magnezyum tuzları ihtiva eder. Bu tarz birikimler sonucu oluflan
kıflır, kazanın metal yüzeyinde aflırı ısınma, metal deformasyonu ve
yakıt kaybına neden oldu¤u için kazanlarda kimyasal flartlandırma
zorunludur. Metal ve çevresinde oluflan korozyonu ve kıflırı önlemek
için GREEN B.W.T. isimli ürünümüzü uygulayabiliriz.

Kondens hatt› korozyon önleyici

GREEN-CC

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi,
su flartland›rma, ambalaj ve g›da sanayi

•

Alçak bas›nçl› buhar kazanlar›nda, kondens hatt›nda borular›n
çözünmüfl gaz korozyonundan korunmas›n› sa¤lar. Dozaj
pompalar›yla kullan›l›r.

Kondens hatt› oksijen kontrol ürünü

GREEN-OC

• GREEN OC, çok düflük sıcaklıklarda bile su içerisindeki oksijen ve
çözünmüfl gazlarla reaksiyona girerek tam bir havasızlandırma
temin ederek kazanda korozyon oluflumuna mani olur. Metal
yüzeyleri korudu¤u için kazan ve stim hatlarının faydalı kullanım
ömrünü uzatır.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi,
su flartlandırma, ambalaj ve g›da sanayi

•
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Suyla kar›flabilir yüzeye tutunan ya¤, gres,
wax çözücü ve katran sökücü

MITE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, a¤›r sanayi, tekstil sanayi,
otomotiv sanayi

•

Dik yüzeylerde tutunarak, temizlenmesi zor yüzeylerden inatç›
lekeleri, ya¤›, gresi ve katran› emerek temizler. Sürüldü¤ü yerde
inatla tutunarak ya¤›, gresi çözer. Güvenle kullan›l›r. Klorlu solvent,
asit veya alkali içermez. Hofl bir kokusu vard›r. Biyolojik olarak
parçaland›¤›nda çevreye zarars›zd›r. 1/1 ile 1/10 aras›nda su ile
seyreltilerek kullan›l›r.

Yosun önleyici

BIOSIT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Havuzlar, so¤utma sistemleri•

Kapalı, yarı açık ve açık so¤utma suyu sistemlerinde; Isı iletim
sistemlerini, boruların iç kısımlarını ve kazanları temiz tutarak; ısı
iletimini, so¤utma ve enerji verimini artıran, bakteri, mantar, su
yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol ederek
oluflmalarını önleyen klor bazlı biyosittir. Genifl pH aralıklarında
çalıflabildi¤i için alkali so¤utma suyu flartlandırma proseslerinde
kullanılabilir.

Wax, ya¤, asfalt ve gres çözücü

MITE-2

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Mite-2’de Wax-Clean gibi ithal araçlar›n üzerinden wax sökmede
kullan›l›r.
Aralar›ndaki fark; Wax-Clean su ile seyrelebilir fakat Mite-2 su ile
seyrelmez direkt kullan›l›r.

Boyler koagulant

GREEN-BC

• Özel formülü sayesinde kazan içerisindeki tüm safsızlıkları biraraya
toplayıp bir yumak haline gelmesini sa¤layarak çökeltir.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi,
su flartlandırma

•

Alkanite kontrol

GREEN-AC

• GREEN-ALKAL‹ kuvvetli alkalin kazan suyu katkı maddesidir. GREEN-
ALKAL‹ kullanımı ile kazan için ideal pH seviyesindeki su temin
edilerek korozyonun önüne geçilir.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi,
su flartlandırma

•
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Boya ve karbon sökücü

PAINT-OUT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Boyadan ar›nd›r›lmak istenen yüzeye dald›rma metodu ile uygulan›r,
metallere asla zarar vermeden temizler.
Yüzeye tatbikinden 5 -10 dakika içerisinde yüzeydeki boyan›n
kabarmas›n› sa¤lar.

Boya ve karbon sökücü

PAINT-OUT JEL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Dald›rma metodu ile temizlenemeyen, büyük hacimli parçalar için
haz›rlanm›fl jel formudur. Boya veya karbondan ar›nd›r›lmak istenen
yüzeylere f›rça yard›m›yla sürülerek kullan›l›r. Yüzeye sürülmeyi
takip eden 5 - 10 dakika içerisinde yüzeydeki boya veya karbonun
kabarmas›n› sa¤lar.

Wax, ya¤, asfalt ve gres çözücü

WAX-CLEAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Wax, ya¤ ve gres çözücü üründür. ‹thal arabalar›n üzerinden wax
sökmede kullan›l›r. Suyla seyreltilebilme özelli¤inden dolay› maliyeti
düflürür. Wax sökmenin yan›nda motor, vites kutusunda ve makina
parçalar›nda da ya¤ ve gres sökmek için kullan›l›r. ‹flini yaparken
ithal arabalar›n plastik aksam›na, boyas›na ve cilas›na zarar vermez.

Wax sökücü

WAX-CLEAN 2

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Yeni ithal araçlarda wax sökmek için kullanılan bir üründür. Wax›
çok çabuk zahmetsiz bir flekilde söker. Bu ifllemi yaparken de
arabanın plastik aksamına, boyasına ve cilasına zarar vermez.
Ekonomik olması açısından 1:3 - 1:5 oranında suyla karıfltırılarak
kullanılabilir.

Alkali boya sökücü

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Boyay› ve vernik türü kaplama mamüllerini söken a¤›r hizmet
ürünüdür.
Her türlü boyayı kısa sürede söken, boyayı hızla eriterek çözen, bu
sayede zamandan tasarruf sa¤layan bir üründür. Boyayı sökerken;
alüminyum hariç hiçbir flekilde metale zarar vermez. Direkt kullanılır.
Su ile karıfltırılmaz. Boya söküldükten sonra tazyikli su ile yıkanması
yeterlidir. PAINT-OUT BAZ’ın boya sökme süresi; temizlenecek
boyanın yo¤unlu¤una ve özelliklerine göre 10 dakika ile 2 saat
arasında de¤iflir. Temizlik ifllemi yapılmadan önce ürünün
kirlenmemesi için metalin üzerindeki ya¤ın ve karbonun tazyikli su
ile uzaklafltırılması ürünün hızlı doymasını önler.

PAINT-OUT BAZ
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Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, metal sanayi, makine sanayi,
tekstil sanayi

•

Metal yüzey ve zemin temizlik maddesi

ALL-STAR

• Metal üzerindeki ya¤ı ve kiri temizleyerek metali, boya veya kaplama
öncesine hazırlar. Sıcak kullanıldı¤ında etkisi artar. Sa¤lı¤a zararlı
solvent ve benzeri kimyasallar içermez. Zemin temizlik makinelerinde
kullanıma uygundur.

Çok amaçl› ya¤ ve kir temizleme maddesi

CAR-ORANGE 25

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi, toplu kullan›m
alanlar›

•

Epoksi zeminlerde, zemin üzerindeki a¤›r ya¤, plastik, kauçuk vb.
kalıntıların temizli¤inde çok etkili bir üründür. Fayans, mermer, çini,
seramik gibi yüzeylerden ya¤ sökmede güvenle kullanılır. Zemin
temizleme makineleri ile mükemmel uyum sa¤lar ve çok rahat
kullanılır, köpü¤ü kontrollüdür.
Hoflkokuludur. Biyolojik olarak parçalanır. Ekonomiktir.

Çok amaçl› ya¤ ve kir temizleme maddesi

REM-OIL 25

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Epoksi zeminlerde, zemin üzerindeki a¤›r ya¤, plastik, kauçuk vb.
kalıntıların temizli¤inde çok etkili bir üründür. Fayans, mermer, çini,
seramik gibi yüzeylerden ya¤ sökmede güvenle kullanılır. Zemin
temizleme makineleri ile mükemmel uyum sa¤lar ve çok rahat
kullanılır, köpü¤ü kontrollüdür.
Hoflkokuludur. Biyolojik olarak parçalanır. Ekonomiktir.

Epoksi zemin temizleme maddesi

EPOXY CLEAN

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi•

Epoksi zeminlerdeki a¤›r kirlerin temizlenmesinde mevcut ürünlerin
yetersiz kalmas› durumunda kullan›lan güçlendirilmifl formüllü
zemin temizlik ürünüdür. Zemin temizlik makineleriyle kullan›labilir.

•

Epoksi zemin temizleme maddesi

SUNSHINE EXTRA

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi•

Epoksi, beton, çini zeminlerde bulunan ya¤, gres ve inatç› lekeleri
kolayca temizleyen bir a¤›r hizmet ürünüdür. Zemin temizlik
makineleri ile kullan›ma uygundur.
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Çelik parlat›c›

SPECIAL-SHINE 2

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, asansörler, oteller•

Asansör kapıları, yürüyen merdiven yüzeyleri, davlumbazlar, so¤utma
dolap kapıları gibi tüm paslanmaz çelik yüzeylerin parlatma ve
bakımında kullanılır. ‹çeri¤indeki maddelerin sinerjik kompozisyonu
ile yüzeyde kalıcı ve parlak bir film tabakası oluflturur. Metal,
alüminyum ve vinil yüzeylerde etkilidir.

Çelik parlat›c›

SPECIAL-SHINE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, asansörler, oteller•

Asansör kapıları, yürüyen merdiven yüzeyleri, davlumbazlar, so¤utma
dolap kapıları gibi tüm paslanmaz çelik yüzeylerin parlatma ve
bakımında kullanılır. ‹çeri¤indeki maddelerin sinerjik kompozisyonu
ile yüzeyde kalıcı ve parlak bir film tabakası oluflturur. Metal,
alüminyum ve vinil yüzeylerde etkilidir.

Paslanmaz çelik kaynak izi temizleme
maddesi

GREEN-OX

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ›s›l ifllem ve her türlü korozyon
- pas lekelerini temizler. AISI 304-316-321 ve türevleri için uygundur.

Cilal› epoksi zemin temizleme

ALL-SHINE S

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, tekstil sanayi•

Epoxy zeminlerde zemin üzerindeki a¤ır ya¤, plastik, kauçuk vb.
kalıntıların temizli¤inde çok etkili bir üründür. Zemin temizleme
makineleri mükemmel bir uyum sa¤lar ve çok rahat kullanılır,
köpü¤ü kontrollüdür.

Paslanmaz çelik kaynak izi temizleme
maddesi

GREEN-OX JEL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ›s›l ifllem ve her türlü korozyon
- pas lekelerini temizler. AISI 304-316-321 ve türevleri için uygundur.
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Konveyör sistem ya¤ alma aktivatörü ve
pH ayarlay›c›s›

READY-KONVEYÖR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Metal sektöründe, metal üzerindeki ya¤›, kiri, pas› temizleyerek
metali boya veya uygulanacak bir baflka kaplamaya haz›rlar. Ya¤
alma aktivatörü olmas›n›n yan›nda, asidik ya¤ alma ürünlerinin
yerine tek bafl›na da kullan›labilir. Kaplama öncesi metal yüzeyi
mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir
koruyucu ya¤a haz›rlar. Köpü¤ü tamamen kontrollüdür. Otomatik
konveyör sistemlerinde güvenle kullan›labilir.

Metal yüzey haz›rlay›c›s› fosfat kaplay›c›

READY-EXTRA KONVEYÖR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Metal yüzeylerin üzerindeki ya¤›, kiri ve pas› sadece bir ifllemde
uzaklaflt›rarak metali temizler. Kaplama öncesi metal yüzeyi
mikroskobik ölçüde yiyerek yüzeyi boyaya ya da uygulanacak bir
koruyucu ya¤a haz›rlar.

Pas - korozyon önleyici katk› maddesi

ANTICOR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi•

Metal sanayinde, yüzey ifllem uygulamalarında özellikle pas ve ya¤
alma proseslerinden sonra metallerin oksitlenmesini önleyici katkılar
içeren konsantre bir üründür. Nötr pH de¤erine sahip oldu¤undan
dolayı hiçbir metale karflı korozif etki göstermez. Esasta metalin
hava ile temasını keserek pas yapmasını engeller. Solvent ve benzeri
katkılar içermez, bu nedenle çevreye de zararı yoktur.

Silikonsuz boya ay›r›c› film oluflturucu

PAINTER

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal boyama sektörü•

Boya tesislerinde ›fl›kland›rmalar›n ve camlar›n  üzerlerine yap›flan
boyay› temizlemek çok zor ve u¤rafl gerektirir. Bu yüzeylere, boya
yap›lmadan önce f›rça veya rulo ile sürülen ürün yaklafl›k 1 hafta
yüzeyde kalmakta ve akabinde tazyikli su ile kolayca
uzaklaflt›r›labilmektedir. En önemli özelli¤i kesinlikle silikon
içermemesidir. Direkt kullan›l›r.

•

Konveyör sistem ya¤ alma aktivatörü ve
fosfat kaplay›c›s›

READY-2 KONVEYÖR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, boya sanayi•

Ready-2 Konveyör, Ready Konveyör gibi metalleri boya öncesi
temizlemek ve boyaya hazır hale getirmek için kullanılır. Temelde
metalde sadece ya¤ var ise kullanılır. Kesinlikle pas temizleme
özelli¤i yoktur. Konveyör sistemlerde boyanacak metallerin boya
kalitesini artırmak ve fosfatlama ifllemleri için kullanılır. Köpü¤ü
kontrollüdür.
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Kaynak öncesi çapak önleme s›v›s›

BEFORE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tersaneler•

Kaynak ifllemi s›ras›nda s›çrayan parçalar›n ve eriyen cürufun metal
yüzeyine yap›flmas›n› önler. Yan›c› de¤ildir, solvent içermez, güvenle
kullan›l›r. Ekonomiktir.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, metal sanayi•

Vibrasyon ya¤ alma s›v›s›

METAL-WORK B

• Metal üzerindeki ya¤ı, kiri temizleyerek metali boya veya kaplama
öncesine hazırlar. Sıcak kullanıldı¤ında etkisi artar. Sa¤lı¤a zararlı
solvent ve benzeri kimyasallar içermez. Yanıcı de¤ildir, güvenle
kullanılabilir.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, metal sanayi•

Vibrasyon ya¤ alma s›v›s›

METAL-WORK 2

• Metal üzerindeki ya¤ı, kiri temizleyerek metali boya veya kaplama
öncesine hazırlar. Sıcak kullanıldı¤ında etkisi artar. Sa¤lı¤a zararlı
solvent ve benzeri kimyasallar içermez. Yanıcı de¤ildir, güvenle
kullanılabilir.

Ya¤ ve çapak alma s›v›s›

METALWORK

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi•

Metal üzerindeki ya¤›, kiri temizleyerek metali boya veya kaplama
öncesine haz›rlar. S›cak kullan›ld›¤›nda etkisi artar. Sa¤l›¤a zararl›
solvent ve benzeri kimyasallar içermez. Yan›c› de¤ildir, güvenle
kullan›labilir. Vibrasyon ya¤ alma makinelerinde de kullan›labilir.
Cilt ile temas›nda tahrifl etmez, yara açmaz.

•

•

Pirinç bak›r temizleyici parlat›c›

BRASSCO CLEAN

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, elektrik santralleri

Pirinç ve bak›r malzemeler üzerinde zamanla oluflan oksitlenmeleri,
kararmalar› ve ya¤lar› temizleyen bir üründür. Özel inhibitörleri
sayesinde pirinç ve bak›r parçalara zarar vermez, uygulamas› 1:5
1:10 su ile seyreltilen ürüne parçalar dald›r›l›r veya püskürtme ve
silme yap›larak temizlik uygulan›r. Hedef müflteri grubu elektrik
santralleridir. Ürün asidik bir üründür, pirinç ve bak›r harici metale
zarar verebilir.
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Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, tersaneler•

Gazalt› kaynak s›v›s› (yüksek amper)

BEFORE-2

• Kaynak ifllemi sırasında sıçrayan parçaların ve eriyen cürufun metal
yüzeyine yapıflmasını önler. Yüksek amperli kaynaklarda kullanıma
uygundur. Yanıcı de¤ildir, solvent içermez, güvenle kullanılır.

Pas sökücü ve ya¤lay›c›

RUST-OUT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, kal›p sanayi•

S›k›flm›fl c›vata, somun ve di¤er metal ekipmanlar›n pas›n› kolayca
gevfleterek çözen, nem sorununu ortadan kald›rarak ya¤layan,
korozyonu önleyen her türlü mekanik aksamda ve pnömatik aletlerin
bak›m›nda güvenle kullan›lan üründür.

Yo¤un pas sökücü

RUST-CLEANER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi•

Pas lekelerini her yüzeyden söker. Suyun biriktirdi¤i yerlerde oluflan
mineral tortuları anında çıkarır. 1/5 - 1/20 oranında seyreltilerek
kullanılır.
Uzun süre temas etti¤i yüzeylerin parlaklı¤›nı alır, mat bir zemin
elde edilmesini sa¤lar.

Elektrik motorlar› için vernik temizleyici

LAC-OUT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, elektrik sanayi•

Yanm›fl elektrik motorlar›n›n vernikli bak›r telleri ve ankufl ka¤›tlar›n›n
sökülmesinde kullan›l›r.

Pas sökücü ve ya¤lay›c› sprey

RUST-OUT AE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, kal›p sanayi•

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamak amac›yla sprey haline getirilmifl pas
sökücü ve ya¤lay›c› s›v›d›r.
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Özellikle tekstil sektöründe üreticilerin çok s›k karfl›laflt›klar› leke ve
ya¤ problemlerini çözmek için haz›rlanm›fl bir solventtir. Son derece
güvenli bir solventtir. Yan›c› de¤ildir. Uçucudur.

SOL-1
Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

Sol-2 güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgah
makinalar›nda tarak, i¤ne, nire, lamel di¤er metal k›s›mlarda
istenmeyen ya¤lar›n temizli¤inde mükemmel sonuç verir.
Uçucu bir solventtir. Kesinlikle kal›nt› ve tortu b›rakmaz. Sol-2 çok
güçlü ya¤ sökücü solvent olmas›na karfl›n kesinlikle yan›c› de¤ildir.

SOL-2
Makina metal üzerinden ya¤ al›c› solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, a¤›r sanayi, tekstil sanayi•

SOL-2A

Su bazl› ürünlerle temizlik istenmedi¤i durumlarda; metal yüzeylerdeki
ya¤lar› kolayca ve h›zla temizleyen güvenli bir solventtir. Ürün uçucu
olmas›na ra¤men kesinlikle yan›c› de¤ildir.

Metal yüzey temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, a¤›r sanayi•

Metal parçaların, elektrikli ve mekanik donanımın temizli¤inde, oto
ve beyaz eflya sanayinde ve yan sanayilerde güvenle kullanıl›r.
Elektrikli motorların temizli¤inde kullanılır. Rahatsız edici kokusu
yoktur. Korozif de¤ildir. Klorlu solvent içermez. Ya¤, gres, mürekkep,
mum, asfalt, bazı yapıflkanlar ve kalıntıları alır.

SOL-3
Endüstriyel ya¤ çözücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi•

SOL-1 METAL

Su bazl› ürünlerle temizlik istenmedi¤i durumlarda; metal yüzeylerdeki
ya¤lar› kolayca ve h›zla temizleyen güvenli bir solventtir. Ürün uçucu
olmas›na ra¤men kesinlikle yan›c› de¤ildir. Alüminyum ya¤ almada
da kullan›l›r.

Alüminyum metal ya¤ alma solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, a¤›r sanayi•
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SOL-4

Özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Yan›c› de¤ildir. Sol-1’in ve
Sol-2’nin kuvvetli gelmesinden dolay› hare yapt›¤› kumafllarda
uygulan›r.

Dokuma makinesi temizlik solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

SOL-4 EXTRA

Su bazl› ürünlerle temizlik yap›lamad›¤› durumlarda; metal
yüzeylerdeki ya¤lar› kolayca ve h›zla temizleyen güvenli bir solventtir.
Tekstil sektöründe dokuma tezgah› ve makinalar›nda tarak ve di¤er
metal k›s›mlarda istenmeyen ya¤lar›n temizli¤inde kullan›l›r.

Metal yüzey temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, a¤›r sanayi•

SOL-5

Özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Yan›c› de¤ildir. Sol-1’in ve
Sol-2’nin kuvvetli gelmesinden dolay› hare yapt›¤› kumafllarda
uygulan›r.

Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

SOL-6
Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

Bu solvent özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Kolay uçucudur.
Di¤er solventlerin hare yapt›¤› daha narin kumafllara uygulan›r.

Metal parçaların, elektrikli ve mekanik donanımın temizli¤inde,
matbaa, oto ve beyaz eflya sanayinde ve yan sanayilerde güvenle
kullanıl›r. Elektrikli motorların temizli¤inde kullanılır. Rahatsız edici
kokusu yoktur. Korozif de¤ildir. Klorlu solvent içermez. Ya¤, gres,
mürekkep, mum, asfalt, bazı yapıflkanlar ve kalıntıları alır.

SOL-LIGHT
Endüstriyel ya¤ çözücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi•
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SOL-EXTRA
Makina ve metal parçalar›n üzerinden ya¤
al›c› solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, a¤›r sanayi•

Güvenli bir solvent olup, tekstil sektöründe dokuma tezgah› ve
makinalar›nda tarak, i¤ne, nire ve di¤er metal k›s›mlarda istenmeyen
ya¤lar›n temizli¤inde kullan›l›r. Di¤er solventlere oranla dokuma
tezgahlar›ndaki plastik aksamlara ve sensörlere zarar vermez.
Gres ve ya¤lar›n uzaklaflt›r›lmas›nda rahatl›kla kullan›l›r. Parlama
noktas› yüksek oldu¤u için emniyetlidir. Hava tutuldu¤unda uçuculuk
sa¤lan›r.

SOL-8
Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

Bu solvent özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Kolay uçucudur.
Di¤er solventlerin hare yapt›¤› daha narin kumafllara uygulan›r.

SOL-9
Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

Bu solvent özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Kolay uçucudur.
Di¤er solventlerin hare yapt›¤› daha narin kumafllara uygulan›r.

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

• Bu solvent özellikle tekstil sektöründe kullanılır. Kolay uçucudur.
Di¤er solventlerin hare yaptı¤ı daha narin kumafllara uygulanır.

Leke ve ya¤ sökücü solvent

SOL-11

SOL-7
Konfeksiyon ve ham kumafl üzerinden leke
ve ya¤ sökücü solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, makine sanayi•

Bu solvent özellikle tekstil sektöründe kullan›l›r. Kolay uçucudur.
Di¤er solventlerin hare yapt›¤› daha narin kumafllara uygulan›r.
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Matbaa sektöründe, metal sanayinde kullan›lan endüstriyel ya¤ ve
mürekkep sökücü solventtir. ‹stenilen oranda ya¤ b›rak›r, matbaa
sanayinde kullan›lan kal›plara zarar vermez. Merdane temizli¤inde
güvenle kullan›l›r. Hassas ve dayan›ks›z plastiklerde kullan›lmas›
tavsiye edilmez. Elektrik ve elektronik aksam temizli¤inde kullan›lmaz.
Parlama noktas› yüksek oldu¤u için emniyetlidir.

SOL-10
Ya¤ sökücü ve endüstriyel solvent

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Matbaalar•

Matbaa, ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bak›m
ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerinin üzerindeki boya de¤ifliminde
kullan›lan merdane temizleyicisidir, ayn› zamanda merdaneleri korur
ve ömrünü uzat›r. Doku ve porlar›n› açarak, elastikiyetlerinin tekrar
yenilenmesini sa¤lar. Çok kuvvetli bir ürün olup özel içeri¤i 
sayesinde kusursuz bir temizlik ve koruma sa¤lar.

SPERAGUM
Kauçuk temizleyici ve koruyucu

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Matbaalar, ambalaj sanayi•

SOL-MOB 2B

Mobilya sektöründe üretilen parçalar›n, genel ve tutkal temizli¤inde
güvenle kullan›lan bir solventtir. Afl›nd›rma etkisi olmad›¤›ndan
hassas yüzeylerin temizli¤inde de kullan›labilir.

Mobilya temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

Matbaa, ofset kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bak›m
ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerinin üzerindeki boya de¤ifliminde
kullan›lan merdane temizleyicisidir, ayn› zamanda merdaneleri korur
ve ömrünü uzat›r. Doku ve porlar›n› açarak, elastikiyetlerinin tekrar
yenilenmesini sa¤lar. Çok kuvvetli bir ürün olup özel içeri¤i
sayesinde kusursuz bir temizlik ve koruma sa¤lar.

SPERAGUM PRO
Kauçuk temizleyici ve koruyucu

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Matbaalar, ambalaj sanayi•

SOL-MOB 2

H›zl› kuruma özelli¤i ile kal›nt› b›rakmadan temiz bir yüzey sa¤lar.
Afl›nd›rma etkisi olmad›¤›ndan hassas yüzeylerin temizli¤inde güvenle
kullan›l›r. H›zl› temizlik yapt›¤›ndan, zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar. Yan›c› de¤ildir, güvenle kullan›labilir.

Mobilya temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi, metal sanayi•
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H›zl› kuruma özelli¤i ile kal›nt› b›rakmadan temiz bir yüzey sa¤lar.
Afl›nd›rma etkisi olmad›¤›ndan hassas yüzeylerin temizli¤inde güvenle
kullan›l›r. H›zl› temizlik yapt›¤›ndan, zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar.

SOL-MOB B
Mobilya temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

SOL-8 ÖZEL

Mobilya sektöründe üretilen parçalar›n, genel ve tutkal temizli¤inde
güvenle kullan›lan bir solventtir. Afl›nd›rma etkisi olmad›¤›ndan
hassas yüzeylerin temizli¤inde de kullan›labilir.

Mobilya temizleme solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi, metal sanayi•

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

Hızlı kuruma özelli¤i ile kalıntı bırakmadan temiz bir yüzey sa¤lar.
Aflındırma etkisi olmadı¤ından hassas yüzeylerin temizli¤inde güvenle
kullanılır. Hızlı temizlik yaptı¤ından, zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar.

Mobilya temizleme solventi

SOL-MOB B T‹P 1

Mobilya temizleme solventi

H›zl› kuruma özelli¤i ile kal›nt› b›rakmadan temiz bir yüzey sa¤lar.
Afl›nd›rma etkisi olmad›¤›ndan hassas yüzeylerin temizli¤inde güvenle
kullan›l›r. H›zl› temizlik yapt›¤›ndan, zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar. Yan›c› de¤ildir, güvenle kullan›labilir.

SOL-MOB 5

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

Hızlı kuruma özelli¤i ile kalıntı bırakmadan temiz bir yüzey sa¤lar.
Aflındırma etkisi olmadı¤ından hassas yüzeylerin temizli¤inde güvenle
kullanılır. Hızlı temizlik yaptı¤ından, zaman ve iflgücünden tasarruf
sa¤lar.

Mobilya temizleme solventi

SOL-9 T‹P 1
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Bu birimde Glue-Clean Pink, parçanın alt ve üst yüzeylerinde ve
kenar kısımlar›nda kalan tutkalın temizli¤inde kullanılır. Tutkal
atıklarını temizler ve kalan kalıntıları, cilalama ifllemi sırasında kaldırır.
Ayrıca ifllenen parça ve kenar bantları so¤utulmufl olur. Tutkalın
buharlaflması önlenir. Kenar bantını ıslatarak termoplastik
malzemeden plastik bulaflmasını önler, temiz ve parlak bir yüzey
sa¤lar.

GLUE-CLEAN PINK
Kenar bant makinesi son hazne solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

GLUE-CLEAN

Makinenin ilk haznesinde kullanılır. Kenar bant yapılan tarafın alt
ve üst kısmına uygulanır. Tutkalın mobilya parçasına yapıflmasını
ve dıfları taflmasını önler (ince spreyde nozul bafl›na tüketimi 5000
mt/1 L‘dir).

Kenar bant makinesi ilk hazne solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

MOB-CLEAN
Mobilya temizleme ürünü

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•

Su bazlı bir ürün olan Mob Clean, mobilya parçaların›n üretimi
aflamasında kenar bant veya yüzeylerinde meydana gelen tutkal
vs. kalıntıların temizli¤i için do¤rudan makinelerin haznelerinde
veya manuel olarak elle kullanılabilen bir üründür.

GLUE-CLEAN GREEN

Makinenin anti-statik so¤utucu ve besleme ünitesine takılı bir
püskürtücü yardımıyla uygulanır. Kenar bantlama ifllemini takiben
anti-statik so¤utucu do¤rudan kenar bantı ve tutkallı kısma
püskürtülür. Böylece özellikle malzeme üzerindeki tutkal birikimini
temizler ve tutkal kalıntılarının tekrar yapıflmasını önler.

Kenar bant makinesi orta hazne solventi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Mobilya sanayi•
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Temizli¤ini yapt›ktan sonra buharlafl›p ortamdan ayr›l›r. Afl›nd›r›c›
de¤ildir. Yal›tkand›r. Safe-LK gresi, ya¤ ve kirleri çok çabuk söker.
Hiç bir çaba gerektirmeden buharlaflarak ortamdan ayr›l›r. Her türlü
motorun elektriksel ve elektroniksel parçalar›nda kullan›labilir.
Motorlar›n yan›nda otomatik elektriksel sistemlerde, kontrol
aletlerinde, daktilolarda ve di¤er ofis ekipmanlar›nda, elektronik
beyinlerde ve plastik kondaktörlerde kullan›labilir. Safe-LK korozif
olmad›¤› için bu ekipmanlar›n hiç birine zarar vermez. Baflka bir
art› avantaj› bütün bu ekipmanlar› temizlerken plastik ve kauçu¤a,
naylona, epoksiye, ka¤›da, bütün metallere, boya ve astarlara zarar
vermemesidir. 25.000 Volt’a kadar dayan›kl›d›r.

Elektriksel ve elektroniksel ekipmanlar›n
ya¤ sökücü ve temizleyicisi

SAFE-LK

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, g›da sektörü•

EL-SOL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, g›da sektörü•

30.000 Volt’a kadar yal›tkand›r. Metaller üzerinde afl›nd›rma yapmaz,
tortu b›rakmaz. Parlama noktas› yüksek oldu¤u için emniyetlidir.
Bask› makinalar› ve ünitelerin temizli¤inde kolayl›kla kullan›l›r.
Parlay›c› de¤ildir.

Elektriksel ya¤ çözücü solvent

EL-SOL AE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, g›da sektörü•

Elektriksel ya¤ çözücü solvent

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için El-Sol’ün sprey haline getirilmifl
fleklidir.

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için Safe-LK’n›n sprey haline getirilmifl
fleklidir.

Elektriksel ve elektroniksel ekipmanlar›n
ya¤ sökücü ve temizleyicisi

SAFE-AE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tekstil sanayi, g›da sektörü•
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OIL-GUARD

Su ve metal aras›na girerek 0.6 mikron koruyucu ya¤ tabakas›
meydana getirir. Suyu ve nemi uzaklaflt›r›r. Oil-Guard kapal› yerlerde
12 - 24 ay pastan ve korozyondan korur. 1 kg ile 120 m2 yer
koruma alt›na al›nabilir.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, kal›p sanayi•

Pas ve korozyona karfl› koruyucu ürün

OIL-GUARD EXTRA

Wax esasl› pas önleyici koruyucu üründür. Oil-Guard Extra, bir süre
sonra yüzeyde kuruyan gözle görünür, tamamen kuru ve yumuflak
bir wax tabakas› oluflturan korozyon önleyici bir üründür. Oil-Guard
Extra; özel formülü sayesinde dikey yüzeylere bile kolayl›kla tutunarak
film oluflturur. Oil-Guard Extra; özellikle yar› mamul preslenmifl
veya döküm parçalar›n aç›k havada pastan korunmas› için çok
yayg›n bir flekilde kullan›l›r. Ayr›ca bu parçalar›n denizafl›r›
transferlerinde de kullan›labilir.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, kal›p sanayi•

Wax esasl› pas ve korozyon önleyici,
koruyucu ürün

OIL-GUARD 2

Su ve metal aras›na girerek 1.5 - 2 mikron koruyucu ya¤ tabakas›
meydana getirir. Suyu ve nemi uzaklaflt›r›r. Oil-Guard kapal› yerlerde
24 - 36 ay pastan ve korozyondan korur. 1 kg ile 120 m2 yer
koruma alt›na al›nabilir.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, kal›p sanayi•

Pas ve korozyona karfl› koruyucu ürün

OIL-GUARD AE

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için Oil-Gurad’›n sprey haline getirilmifl
fleklidir.

•

Pas ve korozyona karfl› koruyucu ürün

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, kal›p sanayi•



Elektriksel cihazlar›n rutubet koruyucusu

ELC-GUARD-AE

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için Elc-Guard’›n sprey haline getirilmifl
fleklidir.

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi•

Koruyucu ya¤lar ve proses ya¤lar
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Tabii ve sentetik elyafların ifllenmesinde elyafların kırılmasını,
uçuflmasını önleyen, elyafların ifllenmesini kolaylafltıran, su ile
karıflabilen anti-statik özellikte bir ya¤layıcıdır.

YARCONE OIL
Harman ya¤›

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

Elektriksel cihazlar›n rutubet koruyucusu

ELC-GUARD

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi•

Rutubet, su ve tozun yo¤un oldu¤u ortamlarda elektrik ar›zalar›n›
minimum seviyeye düflüren yüksek çal›flma performans› elde
edilmesini sa¤layan, sudan zarar gören elektrikli ünitelerin tamirini
mümkün k›lan yal›tkan bir ya¤d›r. Yüzeyler üzerinde fleffaf k›r›lgan
olmayan su geçirmez bir film tabakas› oluflturur. Paslanma ve
afl›nmay› engeller, temizler ve ya¤lar. Elektrikli ünitelerin ömrünü
uzat›r. Verimlili¤ini art›r›r. Sevkiyat s›ras›nda ve stoklanmada
korozyondan korur. Kal›c› ve bozulmayan bir ya¤d›r. Üniteleri su
ve amonyak, hidrojen sülfür gibi kuvvetli gazlardan korur.

Is› transfer ya¤lar›nda ve rezistans çevresinde meydana gelen
karbonlaflmalar› engeller, sistemde oluflabilecek t›kanmalar› ortadan
kald›r›r, pompalar›n daha verimli çal›flmas›n› ve enerji tasarrufu
yap›lmas›n› sa¤lar.

THERMO-CAR
Is› transfer ya¤› katk› malzemesi

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

S›v› gres

GRESSO

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, otomotiv sanayi•

Özellikle ya¤lama noktas› zor olan yerlerde kullan›labilen üstün
içerikli, koruyucu ve problem çözücü bir üründür. Kullan›ld›¤›
noktan›n yeri önemli olmaks›z›n üstün tutunma özelli¤i sayesinde
uzun süre ya¤lama görevini yerine getirebilmektedir.
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Yar› sentetik so¤utma s›v›s›

YARCOOL 300 YS

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Tüm talafll› imalat operasyonlar›nda kullan›lmak üzere; korozyon
inhibitörleri, afl›r› bas›nç katk›lar›, antioksidanlar, çok kuvvetli
bakterisit - fungusit maddelerle ve yüzey aktiflerle takviye edilmifl
yar› sentetik metal ifllem s›v›s›d›r.

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Sifero döküm için so¤utma s›v›s›

YARCOOL 300 SD

• Tüm talafllı imalat operasyonlarında kullanılmak üzere; korozyon
inhibitörleri, aflırı basınç katkıları, antioksidanlar, çok kuvvetli
bakterisit-fungusit maddelerle ve yüzey aktiflerle takviye edilmifl
metal ifllem sıvısıdır.

Alüminyum iflleme so¤utma s›v›s›

YARCOOL 300 AL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

YARCOOL 300 (AL) konvansiyonel yar› sentetik metal iflleme s›v›lar›na
göre daha üstün yük tafl›ma kapasitesine sahiptir. Alüminyum
parçalarda lekelenmelere yol açmaz bu parçalarda güvenle
kullan›labilir. Triazin içermez.

Çok yüksek sıcaklık altında çalıflan zincirlerin ya¤lanması için
kullanılan, mükemmel oksidasyon dayanımı ve ısıya maruz kaldı¤ı
zaman viskozitesi stabil olan çok özel bir üründür. 400 °C sıcaklıkta
dahi kullanılabilir.

YARCHAIN OIL 400
Yüksek ›s›ya dayan›kl› zincir ya¤›

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Tam sentetik so¤utma s›v›s›

YARCOOL 300 TS

• Tüm talafllı imalat operasyonlarında kullanılmak üzere; korozyon
inhibitörleri, aflırı basınç katkıları, antioksidanlar, çok kuvvetli
bakterisit- fungusit maddelerle ve yüzey aktiflerle takviye edilmifl
tam sentetik metal ifllem sıvısıdır.
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Testere kesim so¤utma s›v›s›

YARCOOL 400 YS

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

Su ile kar›flt›¤› zaman mükemmel bir stabil emülsiyon yapan kesme
ya¤›d›r. So¤utman›n ya¤lamadan daha iyi oldu¤u tüm uygulamalarda
su ile 1/ 20 oran›nda kar›flt›r›larak kullan›lan çok amaçl› bir metal
iflleme ya¤›d›r. Torna, frezee ve talafll› imalat için kayd›rma efekti
fazlad›r.

Atefle dayan›kl› hidrolik s›v›

YARFLUID HID-HFD

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

Atefle dayanıklı hidrolik sıvılar, hidrolik sıvıların kullanımının alev
alma tehlikesi taflıdı¤ı, dolayısıyla patlama ve yangın tehlikesi ya da
kiflisel tehlike oluflturdu¤u ortamlarda uygulanmak üzere gelifltirilmifl
bir üründür. YARFLUID HID-HFD ürünü bu tür bir tehlike taflıyan
iflletmelerdeki hidrolik sistemlerde kullanılmak için lubrikant ve
katkılardan formüle edilmifl, su içermeyen, ISO 46 viskozite
standardında HFD-U tipi atefle dayanıklı hidrolik sıvıdır.

Hidrolik s›v›

YARFLUID

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

YARFLUID serisi ya¤lar hidrolik güç ile iletiflim yapan presler,
tezgahlar, ifl makineleri, hareketli yap› elemanlar›, plastik enjeksiyon
ve çekme makineleri, hava kompresörleri ve di¤er pek çok
mekanizmalarda kullan›l›r. Yüksek viskozite indeksine sahiptir.

Örgü makine ya¤›

YAR Ö.22

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

Yüksek oranda EP katk›lar› ihtiva etti¤inden; afl›nmalar› minimuma
indirir. Bu nedenle i¤ne ve platinler daha uzun süre en uygun
performansla çal›flabilir. Formülündeki özel emülgatörler sayesinde
normal y›kama prosedüründe kolayl›kla y›kanabilme özelli¤ine
sahiptir. Makine boya ve aksesuarlara zarar vermez, s›zd›rmazl›k
malzemeleri ile uyumludur.

Genel amaçl› kesme s›v›s›

YARMIX-ST

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

YARMIX-ST; özel mineral ya¤lar, antikorozif, antistatik, EP (yüksek
bas›nç) ve anti-wear (afl›nma önleyici) katk›l› kesme ya¤›d›r.
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Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, metal sanayi•

Tafllama s›v›s›

YARGRIND

• YARGRIND tam sentetik tafllama sıvısıdır. Çelik ve döküm metallerin
tafllanmasında, ayrıca talafl kaldırma ifllemlerinde su ile karıfltırılarak
kullanılan tamamen saydam, sentetik, uzun süre dayanıklı, biyostatik
bir tafllama sıvısıdır. Kesilen metal parçalarını hemen bertaraf ederek
makine aksamını müstesna olarak temiz tutan ve böylelikle serbest
bir ifllemeyi sa¤lamada iyi bir yüzey meydana gelmesini ve tafllamanın
hassasiyetini arttırır.

CNC k›zak ya¤›

YAR-SLIDE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

SLIDE serisi ya¤lar tak›m tezgahlar›n›n ya¤lanmas› için özel olarak
gelifltirilmifl ya¤lard›r. Bu ya¤lar›n ayr›ca damlamama (non-drip)
özelli¤i içermeleri dokuma tezgahlar›nda da baflar›yla kullan›lmalar›n›
sa¤lar.

Zorlu uygulamalar için kesme s›v›s›

YARMIX-HD

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

Özellikle brofllama, derin delik delme ve k›lavuz çekme ifllemleri
için uygundur. ‹çerdi¤i yüksek bas›nç katk› maddeleri nedeniyle
kesme b›çaklar›n›n ömrünü uzat›r.

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, makine sanayi, metal sanayi•

Alüminyum için kesme s›v›s›

YARMIX-AL

• YARMIX-AL aktif sülfür, sülfürize katıklar ve klorlu aflırı basınç
katıkları içeren kesme sıvısıdır. YARMIX-AL içerdi¤i katıkların daha
yüksek seviyede olması sebebiyle daha sert çeliklerin talafl kaldırma
ifllemleri için de uygundur. ‹çerdi¤i yüksek basınç katkı maddeleri
nedeniyle kesme bıçaklarının ömrünü uzatır.

S›vama ve derin çekme ya¤›

YARDRAW

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Çelik sanayi•

Bütün metallerin derin çekme iflleminde pür olarak kullan›labilen,
derin çekme ya¤›d›r. Özel kayd›r›c›lar, korozyon önleyici ve yüksek
bas›nç kat›klar› ihtiva eden derin çekme ya¤›d›r. Manuel olarak f›rça
veya rulo ile tatbik edilebilir. Tatbik edildi¤i metal yüzeyi k›sa bir
süre korozyona karfl› korur.
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Koruyucu ya¤lar ve proses ya¤lar

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Honlama ya¤›

YARCUT-MA 5S

• YARCUT-MA 5S honlama, rektifiye ve rodaj gibi çok hafif talafl
kaldırılan ifllemlerde kullanılan saf kesme sıvısıdır. Alüminyum ve
magnezyum alaflımlarının yüksek hızlarda ifllendi¤i kesme ifllemlerinde
de kullanılabilir. ‹çerdi¤i oksidasyon önleyici katıklar sayesinde
yüksek sıcaklıklarda bile kararlılı¤ını korur. Ayrıca bünyesindeki
deterjan katıkları sayesinde donanım içerisinde kirliliklerin birikmesini
engelleyerek tezgahı temiz tutar. ‹çerdi¤i özel katıklar sayesinde
dumanlama yapmaz.

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

• Metal iflleme esnasında eski ve koku oluflmufl sistemlerde bakterileri
yok etmek, kokuyu gidermek ve sistem temizli¤ini sa¤lamak amacıyla
kullanılır.

Sistem temizleme s›v›s›

S‹STEM CLEANER

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Diflli ya¤

GEAR 90

• Yüksek kalite düz mineral ya¤ karıflımları olup stabil ve aflırı basınç
katkısı gerekmeyen tüm otomotiv tatbikatlarda kullanılır.
Manuel transmisyonların ço¤unda ve spiral tip aks diflli kutusunda
kullanılabilir. Hipoid tip difllilerde kesinlikle kullanılamaz.

Bakteri ve mantar önleyici

YAR-BAC

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, metal sanayi, plastik sanayi•

Metal so¤utma emülsiyonlar›n›n dezenfekte edilmesinde kullan›lan,
bakteri oluflmas›, ço¤almas›, mantar ve maya gibi istenilmeyen
oluflumlar› engelleyen bir bakterisit paketidir.



Cilt temizleme kremi

DIAMOND CREAM

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

‹çindeki tanecikler sayesinde elin çatlaklar›na yerleflmifl kirleri ve
ya¤lar› daha etkili söker. Ayr›ca krem formunda olmas› nedeniyle
az kullan›l›r ve ekonomi sa¤lar.

Cilt temizleme
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Cilt temizleme s›v›s›

DIAMOND

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Gres, mürekkep ve di¤er yo¤un kirleri cilde zarar vermeden ç›kar›r.
Diamond içerisinde Lanolin bulundu¤u için cildi koruyarak ya¤s›z
b›rakmadan, sa¤l›kl› ve mükemmel temizlik sa¤lar. Kostik, asit ve
amonyak içermez. Hofl kokuludur. Tüm vücut temizli¤inde kullan›l›r.
Konsantre özelli¤i sayesinde ekonomiktir.
H›zl› temizleme özelli¤i ile zamandan tasarruf sa¤lar. Yo¤un kirli
ellerin temizli¤inde Diamond; kuru ele al›narak kirin, pas›n, ya¤›n
kabarmas› sa¤land›ktan sonra su ile durulamak suretiyle üründen
ve sudan “art›” tasarruf sa¤lar.

Cilt temizleme s›v›s›

DIAMOND D‹REKT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, otomotiv sanayi•

Konsantre Diamond’› kullanmakta zorluk çeken firmalar için, özel
olarak fabrikam›zda seyreltilmifl üründür. Tüm özellikleri Diamond’la
ayn›d›r.

Cilt üzerinden mürekkep temizleme kremi

DIAMOND CREAM MAT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Matbaa sanayi•

Matbaa endüstrisinde deriye ifllemifl mürekkebi temizlemek için
formüle edilmifl cilt temizleme kremidir. ‹çindeki tanecikler sayesinde
elin çatlaklarına yerleflmifl mürekkebi daha etkili söker.
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Sedefli s›v› el sabunu

GREEN-HAND

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, g›da sektörü, sa¤l›k, tekstil
sanayi, al›flverifl merkezleri

•

Yumuflak kremsi köpü¤ü içeri¤indeki do¤al nemlendiriciler ve hidro
- balans sistemi sayesinde cildinizi yumuflat›r, kurumas›n› önler.
Cilt pH’›na nötrdür. Green-Hand sa¤l›kl› ciltle ayn› pH de¤erine
sahip oldu¤u için cildin canl› ve sa¤l›kl› kalmas›n› sa¤lar. Alkali
sabun içermeyen özel formülüyle cildinizi tahrifl etmeden,
kurutmadan temizler. El ve vücut temizli¤i için idealdir. Cildi
derinlemesine temizler, do¤al örtüsüne zarar vermez. Cildin yumuflak
ve pürüzsüz olmas›n› sa¤lar. Sekiz ayr› renk ve kokuya sahiptir.

Krem el sabunu

GREEN-HAND CREAM

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, tesktil sanayi, g›da sektörü,
sa¤l›k

•

Yumuflak kremsi köpü¤ü içeri¤indeki do¤al nemlendiriciler ve hidro
- balans sistemi sayesinde cildinizi yumuflat›r, kurumas›n› engeller.
Cilt pH’›na nötrdür. Green-Hand Cream, sa¤l›kl› ciltle ayn› pH
de¤erine sahip oldu¤u için cildin canl› ve sa¤l›kl› kalmas›n› sa¤lar.
Alkali sabun içermeyen özel formülüyle cildinizi tahrifl etmeden,
kurutmadan temizler. El ve vücut temizli¤i için idealdir. Cildi
derinlemesine temizler, do¤al örtüsüne zarar vermez. Cildin yumuflak
ve pürüzsüz olmas›n› sa¤lar.

Yumuflak kremsi köpü¤ü, içerisindeki do¤al nemlendiriciler ve
hidro-balans sistemi sayesinde cildi yumuflat›r, ciltle ayn› pH de¤erine
(pH: 5,5) sahip oldu¤u için cildin sa¤l›kl› ve canl› kalmas›n› sa¤lar.
Haz›r köpük olmas›ndan dolay› su ve zaman tasarrufu sa¤lar.
1 birim Green-Hand Köpük 4 s›v› el sabununa eflde¤erdir.

GREEN-HAND KÖPÜK
Konsantre köpük el sabunu

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, matbaalar, oto sanayi vs.•

Sedefli likit el temizleyici

FLORA

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, tektil sanayi, sa¤l›k•

Tüm toplu yaflanılan yerlerde ortak kullanımı hijyenik ve ekonomik
olmayan kalıp sabunların yerine kullanılır. Mikrop üreme riskini
azaltır. Cilde uygun pH de¤erine sahiptir (pH: 5,5). Hofl kokulu ve
ekonomiktir.
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Alkol bazl› el hijyen ürünü

GREEN-HAND AL 500

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tüm toplu yaflam alanlar›, g›da üretim
fabrikalar›

•

G›da üretimi yapan tüm firmalarda, sa¤l›k sektöründe, k›saca ellerin
hijyenik olarak temizlenmesi gereken tüm sektörlerde kullan›lan
alkol bazl› el hijyen ürünüdür. El pH’›na ayarland›¤›ndan elleri
y›prat›c› etkide bulunmaz aksine yumuflat›c› etkisi vard›r. Güvenli
bir hijyenik el temizli¤i sa¤lar.

Dezenfektan cilt temizleme s›v›s›

DIAMOND-NC DEZENFEKTAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, fabrikalar, g›da üretim
fabrikalar›

•

‹çeri¤i Diamond’la ayn› olan bu ürünün art› özelli¤i içinde dezenfekte
hammaddesi bulunmas›d›r. Özellikle g›da sektöründe kullan›lan
ürün renksiz ve kokusuz üretilmektedir.

Alkol bazl› el hijyen jeli

GREEN-HAND AL 500 (JEL)

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tüm toplu yaflam alanlar›, g›da üretim
fabrikalar›

•

Yap› ve kullan›m flekli olarak Green-Hand AL 500 ile ayn› olan
ürünün fark› renksiz ve jel formunda olmas›d›r.

Dezenfektanl› el sabunu

GREEN-HAND NC DEZENFEKTAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da üretim fabrikalar›, sa¤l›k sektörü•

G›da üretimi yapan tüm firmalarda, sa¤l›k sektöründe, k›saca ellerin
hijyenik olarak temizlenmesi gereken tüm sektörlerde kullan›lan el
hijyen ürünüdür. Güvenli bir hijyenik el temizli¤i sa¤lar.
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Genel temizlik s›v›s›

NATURAL-ALC KONSANTRE, D‹REKT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, gıda sanayi, oteller, hastaneler•

Alkol bazlı çok amaçlı genel temizlik ürünüdür. Her türlü zeminde
kullanılabilir. Her türlü yüzeyde mükemmel temizlik sa¤lar, sinmifl
kokuları kalıcı hofl parfümü sayesinde absorbe eder. Alkol bazlı
oldu¤undan antibakteriyeldir. Hemen buharlaflır, durulama
gerektirmez. Özellikle granit yüzeyde çizilmeye neden olmadan,
tortu ve su lekesi bırakmadan temizler. Asit, amonyak ve alkali
içermez. Tamamı biyolojik olarak parçalanabildi¤inden do¤aya zarar
vermez.

Genel temizlik s›v›s› (konsantre, direkt)

NATURAL PINK, ÇAM

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, oteller, g›da sektörü, hastaneler•

Y›kanabilir tüm yüzeyleri çizmeden, tortu, su lekesi ve film tabakas›
b›rakmadan etkili ve çabuk temizler ve parlat›r. Süper konsantre
olmas› sebebiyle benzersiz bir üründür. Asit, amonyak ve alkali
içermez. Yan›c› de¤ildir. Biyolojik olarak parçalan›r. Hofl kokuludur.

Saç flampuan›

JASMINE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tüm toplu yaflam alanlar›, fabrikalar•

Cilde uygun pH yapısı sayesinde saç köklerine zarar vermeden,
saçlar›n›za canl›l›k katar, hofl kokmas›n› sa¤lar. Banyonuzda güvenle
kullanabilirsiniz.

Konsantre genel temizlik ürünü

NATURAL-NEW

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, oteller, g›da sektörü, hastaneler•

Genifl kapsaml› kullanımı sayesinde pek çok temizlik malzemesinin
yerini tutar. Çizik, tortu ve su lekesi bırakmad›¤›ndan, laminat
parke, masa, bilgisayar, dolap, saten duvar, sandalye, cam, buzdolabı,
kapı gibi bir çok yüzeyde kullanılabilir.
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Cam temizleme s›v›s›

GLASS

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tüm toplu yaflam alanlar›•

Cam yüzeyler, masa, sandalye, bilgisayar temizli¤inde ve kolay
temizlik yapılabilecek tüm yüzeylerde kullanılabilir.

Likit klorlu a¤art›c›

GREEN-BLEACH

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, toplu yaflam
alanlar›

•

Yalnız nebati malzemelerden yapılmıfl çamafl›rların beyazlatılmasında,
pamuklularda ve ketenlerde kullanılır. 1/ 40 oranında su ile
seyreltilerek kullanılmalıdır. ‹pekli ve yünlü çamafl›rlar ile suni ipek
ve deri üzerinde kullanılmaz. Serin ortamda depolanmalıdır. Direkt
günefl ıfl›¤›na maruz bırakılmamalıdır.

Oksijen bazl›, parfümlü s›v› a¤art›c›

GREEN-ACTION

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Çamafl›rhaneler, hastaneler, oteller•

Tüm renkli ve beyaz çamafl›rlarda, tüllerde bulunan lekeleri güvenle
çıkaran, özel formülü ile kurumufl lekelerde de çok etkili bir yardımcı
yıkama ürünüdür. Sanayi ve evsel kullanıma uygundur. Tüm ana
yıkama deterjanlarıyla kullanılabilir

K›vaml› çamafl›r suyu

GREEN BLEACH JEL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, toplu yaflam
alanlar›

•

Normal çamafl›r sular›na göre k›vaml› olan GREEN BLEACH JEL; özel
formülasyonu dolay›s› ile uygulanan yüzeyde tutunabilir ve uzun
süreli bir dezenfeksiyon ifllemi sa¤lar.

Genel temizlik s›v›s›

NATURAL-ALC BLUEBERRY
KONSANTRE, D‹REKT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, gıda sanayi, oteller, hastaneler•

Alkol bazlı çok amaçlı genel temizlik ürünüdür. Her türlü zeminde
kullanılabilir. Her türlü yüzeyde mükemmel temizlik sa¤lar, sinmifl
kokuları kalıcı hofl parfümü sayesinde absorbe eder. Alkol bazlı
oldu¤undan antibakteriyeldir. Hemen buharlaflır, durulama
gerektirmez. Özellikle granit yüzeyde çizilmeye neden olmadan,
tortu ve su lekesi bırakmadan temizler. Asit, amonyak ve alkali
içermez. Tamamı biyolojik olarak parçalanabildi¤inden do¤aya zarar
vermez.
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Çamafl›r yumuflat›c›s›

GREEN-SOFT

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Çamafl›rhaneler, hastaneler•

Elde yıkama, tam veya yarı otomatik çamafl›r makinelerinde son
durulama suyuna ilave edilir. Tekrar durulanmaz. Bütün
çamafl›rlarınızda güvenle kullanabilirsiniz. Özellikle havlu, bornoz, 
battaniye, bebek giysilerinde ve yünlülere do¤al yumuflaklık verir.
Statik elektriklenmeyi önler, ütüde kolaylık sa¤lar. Perdelerin toz
tutmasını önler. Hofl kokuludur.

Otomatik bulafl›k makinesi deterjan›

NATURAL-WASHER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, fabrikalar•

Endüstriyel bulafl›k makinalar›nda kullan›lmak üzere formüle
edilmifltir. Ya¤ kal›nt›lar›n›n alt›na nüfuz ederek, tutunduklar› yerden
söker ve bir daha yap›flmalar›n› önler. ‹stenmeyen kötü kokular›
yok eder ve ard›nda koku b›rakmaz. Tüm su sertli¤inde kuvvetini
korur. Bulafl›klar›n›z› çizmeden, desenlerini zedelemeden temizler.
Bardaklar› ve tabaklar› matlaflt›rmaz.

Kullan›ld›¤› sektörler: Hastaneler, g›da sanayi, toplu kullan›m
alanlar›

•

•

Oda parfümü, kapal› ortamlarda kullan›ld›¤›nda uzun süreli hofl bir
koku b›rak›r, ferahl›k verir. Otel, hastane, fabrika, ofis, tatil köyü
vb. yerlerde istenmeyen tüm kokular› an›nda ve uzun süreli bertaraf
eder.

PARFUME
Hava flartland›r›c›

Otomatik bulafl›k makinesi kireç sökücüsü

NATURAL-LIME

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, fabrikalar•

Endüstriyel bulafl›k makinalar›nda kullan›lmak üzere formüle
edilmifltir. Bulafl›k makinalar›n›z› kireçten ar›nd›r›r. Kireçli sular
bulafl›k makinan›z›n ekipmanlar› üzerinde bir tabaka oluflturur ve
tamiri çok pahal› ar›zalara yol açar. Periyodik olarak kullan›lan
Natural-Lime kireç tabakalar›n›n oluflumunu önler, makinan›z›n
ömrünü uzat›r. Kireç birikiminden do¤an enerji kayb›n› önler.
Paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi yoktur.

Otomatik bulafl›k makinesi parlat›c›s›

NATURAL-SHINE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, fabrikalar•

Endüstriyel bulafl›k makinalar›nda kullan›lmak üzere formüle
edilmifltir. Bulafl›klar›n›z› durularken üzerlerinde kireç ve su lekelerinin
kalmas›n› tamamen önler. Bulafl›klar üzerinde do¤al bir parlakl›k
sa¤lar ve kurulanmas›na gerek b›rakmaz. Tüm su sertli¤inde kuvvetini
korur.
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Endüstriyel elde bulafl›k y›kama s›v›s›

DISH-WASHER N

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü•

Her türlü cam, laboratuvar ve mutfak eflyalar›n›n temizli¤inde
kullan›labilir. Sert suda dahi bol köpürme özelli¤ine sahiptir. Y›kama
s›ras›nda silme, ovma gerektirmez, iz b›rakmaz, kolayca durulan›r.
Bu özelli¤i sayesinde y›kama süresini k›salt›r. Fosfat içermez. Biyolojik
olarak kolayca parçaland›¤›ndan dolay› kal›nt› b›rakmaz.

Bulafl›k y›kama deterjan›

DISHMADE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü•

Bulafl›k suyuna Dishmade bulafl›k deterjanından bir tatlı kafl›¤› ilave
etmek yeterlidir. Dishmade bulafl›k deterjanı bulafl›klarınızı pırıl pırıl
yaparken nötr pH formülü sayesinde ellerinizin do¤al dokusuna
zarar vermez.

Bulafl›klar için leke ç›kart›c›-ön
bast›rma s›v›s›

NATURAL-DIP

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü•

• Özel formülü sayesinde bulafl›klardaki her türlü lekeyi (çay, kahve,
kola vb.) h›zla temizler. Niflasta kal›nt›lar›n› yok eder. ‹stenmeyen
kokular› ortadan kald›r›r. Anti-bakteriyel oldu¤undan bulafl›klarda
hijyen sa¤lar. Bardak ve tabaklar› matlaflt›rmaz. Ekonomiktir.

Formülündeki mikro partiküller sayesinde lavabo, küvet, fırın üstü
ocak ve tüm kirli yüzeylerde bulunan en inatçı lekeleri bile kolayca
temizler.Mutfaklardaki kurumufl ya¤ların, banyo küvetleri ve
lavabolardaki sabun kalıntılarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.

Mineralli ovma maddesi

CREAM

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, hastaneler, toplu yaflam
alanlar›

•

Konsantre bulafl›k y›kama s›v›s›

DISH-WASHER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü•

Her türlü cam, laboratuvar ve mutfak eflyalar›n›n temizli¤inde
kullan›labilir. Sert suda dahi bol köpürme özelli¤ine sahiptir. Y›kama
s›ras›nda silme, ovma gerektirmez, iz b›rakmaz, kolayca durulan›r.
Bu özelli¤i sayesinde y›kama süresini k›salt›r. Kostik ve fosfat içermez.
Biyolojik olarak kolayca parçaland›¤›ndan dolay› kal›nt› b›rakmaz.
Hofl kokuludur. Konsantre ve ekonomiktir.
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Tuvalet, lavabo temizleyicisi ve hijyen ürünü

OCEAN, N

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Hastaneler, oteller, restorantlar, fabrikalar,
toplu kullanım alanları

•

Lavabo ve tuvaletlerde kireçlenmeye, yosunlaflmaya ve pis kokulara
asla izin vermeden temizleyen kuvvetli bir mikrop öldürücü hijyen
ürünüdür. Emaye, seramik ve porselen üzerinde kullanılır. ‹natçı
lekeleri kolaylıkla yok eder.

Batarya - armatür temizleyicisi

BAT-CLEAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Fabrikalar, hastaneler, g›da sektörü•

Banyo ve lavabolarda bulunan özellikle nikelaj kaplamal› armatür
ve bataryalar›n temizli¤i için özel olarak formüle edilmifl, bu armatür
ve bataryalar›n üzerinde oluflan kireç vb. kal›nt›lar› yüzeye zarar
vermeden temizleyen ve anti-bakteriyel özelli¤inden ötürü hijyen
sa¤layan temizlik maddesidir.

Klor bazl›, alkali hijyen ürünü

MURDER-2

• Gıda sektöründe açık alan, zemin, alet ve ekipmanların temizlik ve
hijyenini sa¤layan konsantre sıvı ürün. Klor bazlı hijyen ürünü olan
Murder-2, gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan her türlü hijyen ve
koku giderme uygulamalarında güvenle kullanılır. Et, piliç, balık
sektörlerindeki proseslerde, ekmek mayalama tanklarında ve süt
sektöründe, so¤utma tanklarının ve süt toplama araç tanklarının
temizlik ve hijyeninde, ham sütün geçti¤i borularda ve di¤er her
türlü ekipmanın tek safhada temizlik ve hijyeninde kullanılır.

Kullan›ld›¤› sektörler: Gıda sektörü•

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Gıda sektörü, hastaneler, oteller•

Her yerde hijyen ve temizleme amacıyla kullanılır. Kokuya sebep
olan bakterileri yok eder. Murder kauçuk, mermer, ahflap, çelik
gibi bir çok yüzeyde hijyenik ortam sa¤lar. Lauril Dimetil Benzil
Amonium Chlorid
içerdi¤inden kuvvetli bir mikrop katilidir.

G›da üniteleri için hijyenik ortam sa¤layan
konsantre ürün

MURDER, S

K›vaml›, kokulu wc-banyo hijyen ürünü

OCEAN NEW

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Hastaneler, oteller, restorantlar, fabrikalar,
toplu kullanım alanları

•

Özellikle lavabo, tuvaletlerde ve pisuvarlardaki kireçlenmeyi ve
yosunlaflmayı temizleyen, pis kokuları gideren kuvvetli bir mikrop
öldürücü hijyen ürünüdür.
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Koku giderici

MURDER-3

Kullan›ld›¤› sektörler: Mantar üretim çiftlikleri, fabrikalar•

• Koruyucu sıvı ve sterilize edici madde olarak kullanılmaktadır.
Bu sayede bakteri oluflumları engellenmifl olur. Mantar üretim
çiftliklerinde de koku gidermek amacıyla kullanılır.

Hal› y›kama flampuan›

CARPET-CLEANER, N

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Hal› y›kama sanayi, tekstil y›kama sanayi•

Anti-statik özelli¤e sahiptir. Bol köpüklüdür. Kir ve lekelerin kolayca
sökülmesini ve ipeksi görünüm kazanmas›n› sa¤lar. Konsantre
olmas› nedeniyle çok ekonomiktir.

Klor bazl›, alkali hijyen ürünü

MURDER-2 KÖPÜK

• Gıda sektöründe açık alan, zemin, alet ve ekipmanların temizlik ve
hijyenini sa¤layan konsantre sıvı ürün. Klor bazlı hijyen ürünü olan
Murder-2 köpük, gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan her türlü hijyen
ve koku giderme uygulamalarında güvenle kullanılır. Et, piliç, balık
sektörlerindeki proseslerde, ekmek mayalama tanklarında ve süt
sektöründe, so¤utma tanklarının ve süt toplama araç tanklarının
temizlik ve hijyeninde, ham sütün geçti¤i borularda ve di¤er her
türlü ekipmanın tek safhada temizlik ve hijyeninde kullanılır.

Kullan›ld›¤› sektörler: Gıda sektörü•

G›da üniteleri için yüzey temizleyici

MURDER (YÜZEY)

Kullan›ld›¤› sektörler: Gıda sektörü, hastaneler, oteller•

• Her yerde hijyen ve temizleme amacıyla kullanılır. Kokuya sebep
olan bakterileri yok eder. Murder kauçuk, mermer, ahflap, çelik
gibi bir çok yüzeyde hijyenik ortam sa¤lar. Lauril Dimetil Benzil
Amonium Chlorid içerdi¤inden kuvvetli bir mikrop katilidir.

Alkol bazl› yüzey hijyen ürünü

MED‹S AL-500

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, sa¤l›k, toplu yaflam alanlar›•

Hijyenik temizlik yapılması gereken tüm sektörlerde kullanılan alkol
bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Genifl pH aralı¤›nda bile kuvvetini
korur. Çok kirli ve enfeksiyon bar›nd›ran yüzeylerde bile yüzeyi hijyen
hale getirir. Kokusuz ve uçucu oldu¤undan ortamda kalıntı bırakmaz.
Tahta, pvc, metal, cam, deri, fayans vb. yüzeylerde kullanılır. ‹flyeri,
okullar, ö¤renci yurtları, huzurevleri, fabrika, lokanta, cafe, otel,
sauna ve spor tesisleri vb. toplu yaflanan yaflam alanlarında güvenle
kullanılır.
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F›rças›z oto y›kama ürünü

CAR-500

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Oto y›kama sanayi•

Bütün araçlar›n d›fl y›kamas›nda f›rça veya süngere ihtiyaç duymadan,
araç yüzeyini çizmeden ve y›pratmadan temizleme özelli¤ine sahip
özel bir üründür.

Oto y›kama flampuan›

CAR-SHINE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Oto y›kama sanayi•

Bütün araçlar›n d›fl y›kamas›nda f›rça veya süngerle birlikte kullan›lan
oto y›kama flampuan›d›r.

Lastik ve torpido parlat›c›s›

JET-10, BLUE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Araçlar›n torpido, tampon ve tüm plastik yüzeylerini temizleyip
koruyan, ayn› zamanda da anti-statik özelli¤inden ötürü uzun süre
toz tutunmas›n› engelleyen hofl kokulu bir üründür. Plastik yüzeyini
solma ve çatlamalara karfl› korur.

Lastik ve torpido parlat›c›s›

JET-10 SOL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Araçlar›n torpido, tampon ve tüm plastik yüzeylerini temizleyip
koruyan, ayn› zamanda da anti-statik özelli¤inden ötürü uzun süre
toz tutunmas›n› engelleyen hofl kokulu bir üründür. Plastik yüzeyini
solma ve çatlamalara karfl› korur.
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Bu¤u önleyici

CAR-MADE ANTI FOG

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, cam sanayi•

Silikon bazlı bir bu¤u önleyici olan CAR-MADE ANTI FOG, bu¤u
oluflumunun engellenmesi için otomobillerin ön camlarında,
motosiklet kask vizörlerinde ve tüm bu¤u oluflumuna maruz kalan
camlarda uygulanabilir.

Çelik jant temizleyici

JET-15

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Özellikle jant üzerinde oluflmufl çamur, ya¤, katran ve fren balatas›n›n
neden oldu¤u kirleri temizlemek için kullan›l›r. Hafif alafl›ml› ve
çelik otomobil jantlar›nda mükemmel temizlik isteyenlere tavsiye
edilir. Herhangi bir asit içermez ve bu nedenle alüminyum alafl›ml›
jantlarda güvenle kullan›l›r.

Döfleme temizleyici

JET-20

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, tekstil döfleme sanayi•

Araçlar›n koltuk ve tavan döflemesi ve tüm kumafl döflemelerinin
temizli¤inde çok etkilidir.
Sigara ve katran lekelerini kolayca temizler.

Silikon bazl› deri bak›m ürünü

CAR-MADE LEATHER CARE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, deri döfleme sanayi•

Deriye özel bir yumuflakl›k verir. Kaygan ve canl› bir görünüm
kazand›r›r. Car-Made Leather Care, her tür deri için bak›m ürünü
olarak kullan›l›r. Etkin maddesinin yap›s› nedeni ile deriye özellikle
yumuflak, kaygan ve canl› bir tufle niteli¤i kazand›r›r.



Su itici

GLASS-GUARD

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, cam sanayi•

Ya¤murlu havalarda görüflü kolaylaflt›r›r. Böcek, sinek vs. kal›nt›lar›n›n
daha kolay temizlenmesini ve sileceklerin daha rahat çal›flmas›n›
sa¤layarak ömrünü uzat›r. Özellikle gece trafi¤inde sürüfl güvenli¤ini
art›r›r.

Oto bak›m
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Oto hava flartland›r›c›s›

OTO PARFÜM

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Araç içerisinde uzun süre kal›c› hofl bir koku b›rak›r, ferahl›k verir.
Araç içinde bulunan kötü kokular›, sigara kokusunu, istenmeyen
her türlü kokuyu bertaraf eder. 6 çeflit kokusu vard›r.

Yazl›k + k›fll›k

OTO CAM SUYU

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi•

Oto Cam Suyu araçların silecek suyu deposuna ilave edilerek
kullanılır. Camda oluflan kir, is, çamur ve böcek kalıntılarını etkili
bir flekilde hızla temizler. Konsantre bir üründür ve donma önleyici
özel formülü sayesinde so¤uk hava flartlarında bile silecek suyunun
donmasını önler, daha güvenli bir görüfl ve sürüfl sa¤lar. Kesinlikle
tortu oluflturmaz. Cam üzerinde leke bırakmaz. Otomobilin boyasına,
cilasına, silecek ve plastik aksamına bir zarar vermez. Yazlık ve kıfllık
olarak 2 farklı çeflidi bulunmaktad›r.

Silan/Siloksan esasl› su ve ya¤ itici

CAR-MADE OFFENSIVE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, tekstil döfleme sanayi•

‹nceltilmifl halde olan Car-Made Offensive, her türlü sentetik
döflemelik kumafl› su ve ya¤ (kir) itici hale getirmek amac› ile
kullan›l›r. Car-Made Offensive, döflemelik kumafl›n üzerine emprenye
edilerek istenmeyen maddelerin yüzeylere tutunmas›n› engeller,
leke oluflumunu önler. Uygulama yap›lm›fl yüzeylere sonradan
yap›flan ya¤, gres veya boya gibi istenmeyen maddeler/lekeler
yüzeylerden kolayca silinebilir/sökülebilir.
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Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için Seperator-Sol’un sprey haline
getirilmifl fleklidir.

Kal›p ay›r›c› sprey

SEPERATOR-SOL AE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Kal›p sanayi, plastik sanayi, makine sanayi•

Konsantre t›kan›k boru açma ürünü

PIPE-CLEAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sektörü, makine sanayi•

Birikmifl ve kurumufl sabun art›klar›n›, donmufl ya¤lar›, gres ve di¤er
organik maddeleri süratle eritir. Süper konsantredir ve çok
ekonomiktir. Dumans›zd›r.

Kal›p ay›r›c›

SEPERATOR

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Kal›p sanayi, plastik sanayi, makine sanayi•

Dökümün kal›ptan yap›flmadan akmas›n› sa¤layan ideal bir kal›p
ya¤lay›c› ve ay›r›c›d›r. Emniyetli bir çal›flma ile imalat› h›zland›r›r.
Yanl›fl dökümden meydana gelen fireyi azalt›r. ‹flgücü tasarrufu
sa¤lar, kaliteyi ve rand›man› yükseltir.

Seperator-Sol yüksek ve düflük ›s›larda mükemmel sonuç veren
silikon bazl› ay›r›c› malzemedir. Kimyasal iplik çekiminde düzelerde
oluflabilecek sorunlar› önler ve ürünün makaraya kolay sar›lmas›n›
sa¤lar. Yüksek devirli sar›c›larda sürtünmeyi azaltarak ›s›nmadan
dolay› yanmalar› önler. S›cak yüzeylerde kullan›mdan dolay› tortu
b›rakmaz. Plastik, karton, metal levhalar›n ayr›lmas›n› sa¤lar. Plastik
imalat›nda enjeksiyon makinalar›nda kullan›l›r. Malzemenin kal›ba
yap›flmas›n› ve karbonlaflmay› önler.

Kal›p ay›r›c›

SEPERATOR-SOL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Kal›p sanayi, plastik sanayi, makine sanayi•

SEPERATOR BLUE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Kal›p sanayi, plastik sanayi, makine sanayi•

Kal›p ay›r›c›

Su bazlı, silikon içermeyen, hofl kokulu bir kalıp ayırıcıdır. Kimyaca
inert oldu¤undan döküme ve kalıba zararı yoktur.



Özel ürünler

40 www.yarkim.com.tr

Rotasyon bask› boya sökücü

REM-ÖZEL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi, boyahaneler•

Rem-Özel çok ince kumafllarda, örne¤in tergal ve organze kumafllar›n
blankete yap›flmas›n› sa¤layarak desenlerde ayar bozulmas›n› önlemifl
olur. Yüksek etkili ya¤ ve bask› boyas› temizleyici bir üründür. Klor
içermez, güvenle kullan›l›r. Film oluflturmaz, durulama gerektirmez,
bask› lekelerini h›zla temizler. Blanketin ömrünü uzat›r. Sertleflmifl
olan termoplast› yumuflat›r.

Sulu ortamdaki köpük problemini çözmek için ideal bir üründür.
‹yi geçirimlilik stabilite ile asit ve alkali ortamlarda yüksek verimlidir.
%10 aktif madde içerdi¤inden bir çok sanayi dallar›nda ekonomik
olarak rahatl›kla kullan›l›r. Alçak ve yüksek ›s› derecelerinde kesinlikle
çökme yapmaz. 0˚C ile 30˚C aras›nda kapal› kaplarda 6 ay boyunca
bir de¤iflim olmaks›z›n depolanabilir.

Silikon bazl› köpük kesici

ANTI-FOAM (S)

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, plastik sanayi, g›da sektörü,
ar›tma tesisleri

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤ır sanayi, plastik sanayi, gıda sektörü,
arıtma tesisleri

•

Silikon bazl› köpük kesici ekstra

ANTI-FOAM S EXTRA

• Sulu ortamdaki köpük problemini çözmek için ideal bir üründür.
‹yi geçirimlilik stabilite ile asit ve alkali ortamlarda yüksek verimlidir.
Alçak ve yüksek ısı derecelerinde kesinlikle çökme yapmaz. 0°C ile
30°C arasında kapalı kaplarda 6 ay boyunca bir de¤iflim olmaksızın
depolanabilir.

Bant kayd›r›c›

BANT-SLIDE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv sanayi, g›da sektörü, makine
sanayi

•

‹çecek dolum tesislerinde; cam flifle, pet flifle, damacana dolum
sistemlerinde kullanılabilen, temizleme özelli¤i de bulunan köpü¤ü
kontrollü bant kaydırıcı üründür.
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Fren balata ve parça temizleyici

BREAK-CLEAN L‹K‹T

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv yan sanayi, makine sanayi•

Kampanal› ve diskli frenleri, flanz›man parçalar›n›, s›zd›rmazl›k
alanlar›ndaki balata kal›nt›lar›n›, ya¤lar› ve kirleri temizler.

Damacana y›kama ürünü

GALON-CLEANER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: G›da sanayi, plastik sanayi, etiket sanayi•

Yeniden dolum yapılacak damacanaların dıfl temizli¤inde, özellikle
günefl etkisiyle kuruyan ve damacana üzerinden ayrılmayan etiketlerin
sökülmesinde kullanılır. Temizlik yaptıktan sonra kalıntı ve tortu
bırakmaz, uçucu bir ürün oldu¤u için ortamı hızla terk eder.

Fuel oil katk› malzemesi

PETRO-SOL

•

Kullan›ld›¤› sektörler: A¤›r sanayi, tersaneler•

Yakıtı incelterek viskozitesini azaltır (akıflkanlı¤›nı artırır). Depo
içerisindeki tortu ve birikintiyi zamanla çözerek kullanma imkanı
ve daha iyi yanma sa¤lar. Yakıt içerisindeki parafini çözerek yanmayı
kolaylafltırır.

Kar, buz önleyici solüsyon

GREEN ICE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otoyol bak›m, tüm sektörler•

K›fl aylar›nda buz oluflumu istenmeyen yerlere (yollar, fabrika aç›k
alanlar› vs) önceden direkt olarak püskürtülür ve -25, -30 derecelere
kadar donmay› önler.

Fren balata ve parça temizleyici

BREAK-CLEAN

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otomotiv yan sanayi, makine sanayi•

Kullan›m kolayl›¤› sa¤lamas› için Break-Clean’›n sprey haline getirilmifl
halidir.
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Antifiriz

GREEN ANTIFREEZE

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Oto bakım, makine sanayi•

So¤utucu akıflkan devresinde düflük sıcaklıktan dolayı oluflacak
donmayı engeller. Sistemin korozyona karflı korunmasını sa¤lar.
So¤utma sisteminin verimlili¤ini artırarak motorun hararetini düflük
tutar, suyun donmasını önler, motorun ömrünü uzatır.

Kullan›ld›¤› sektörler: Tekstil sanayi•

Tekstil leke çözücü sprey

BON‹

• Ya¤, gres ya¤ı ve ço¤u yiyecek lekelerini çıkarır. Hare bırakmaz.
Giysi, kravat, flapka, döflemelik kumafllar, araba döflemeleri, halı
ve benzeri pamuklu, yünlü, ipekli, kadife sentetik, naylon, orlon
kumafllarda kullanılır.

Kullan›ld›¤› sektörler: Makine sanayi, metal sanayi•

Uçucu ya¤

UÇUCU YA⁄

• Preslenecek ve ifllenecek küçük metal parçalara uygulanarak, ifllem
sırasında aflınmasını önler ve akabinde ortamdan buharlaflarak
uzaklaflır. Bu uygulama metalin korozyona karflı korunmasını sa¤lar.

Buzlanma önleyici toz

GREEN ICE POWDER

•

Kullan›ld›¤› sektörler: Otoyol bakım, tüm sektörler•

Kıfl aylarında buz oluflumu istenmeyen yerlere (yollar, fabrika açık
alanları vs.) önceden toz direkt olarak dökülür ve -25, -30 derecelere
kadar donmayı önler.
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Ekipmanlar›m›z
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500 ml Köpük Dispenser
Çelik Dispenser

Dispenser

2 kg Diamond Krem Kab›,
Pompas› ve Kafesi

500 ml
Diamond Krem Kab›

Big Sprey Elektrikli Tabanca

Mazot Tabancas›

F›s F›s
Solvent Kullan›m Kab›

Ölçek

pH Ka¤›d›

Refraktometre

Tulum

Maske Yar›m Yüz
ve FiltresiGözlük Bulafl›k Eldiveni

Çizme / Ayakkab›

Parfüm Spreyi
750 ml

Tam Yüz Maske
ve Filtresi

Aquadur
Ka¤›d›

Köpük Pompas›

500 ml Market
Tipi Dispenser

Duck Kutusu
Bulafl›k Deterjan

fiiflesi

Maske (Beyaz)

Solvent Eldiven
Latex Eldiven Kutulu

S-M-L Beden



Ekipmanlar›m›z
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Sac Varil 30’luk Plastik Bidonlar

S›rt Pompas›

Gülersan 60 lt
Köpük Püskürtme Makinesi

150 Bar Bas›nçl› Y›kama Makinesi

Zemin Temizlik Makineleri

Bulafl›k Y›kama Makinesi
1000 Tabakl›

Hal› Y›kama Makinesi

Konveyör Tipi Bulafl›k Y›kama Makinesi
2000 Tabakl›

Bulafl›k Y›kama Makinesi
500 Tabakl›

Varil Ya¤
Pompas›

Deterjan ve Parlat›c›
Dozaj Pompas›

Varil Aya¤›

Varil Muslu¤u

Plastik Varil Muslu¤u

10’luk Plastik Bidonlar 5’lik Plastik Bidonlar
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Personelimiz
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Trakya Bölge Müdürlü¤ü (Çorlu)

‹stanbul Avrupa Yakas› Bölge Müdürlü¤ü (Beylikdüzü)

‹stanbul Anadolu Yakas› Bölge Müdürlü¤ü (Tuzla)

Ege Bölge Müdürlü¤ü (Bursa)

‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü (Ankara)





YAR-K‹M ENDÜSTR‹YEL TEM‹ZL‹K ÜRÜNLER‹ SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.

Green - Pro®

GENEL PAZARLAMA - SATIfi - ÜRET‹M VE SEVK‹YAT MÜDÜRLÜ⁄Ü
Tel: (0216) 593 13 58 - 59 - 88 - 89  Faks: (0216) 593 13 85

www.yarkim.com.tr  -  info@yarkim.com.tr
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