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KZ- BR240                              ALÜMİNYUM SERPANTİN 
      TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/25  

KZ – G200

Açıklama : Solvent içermeyen kuvvetli bir yağ çözücüdür. 
Korozif etkisi yoktur. Karbonlaşmış yağlar üzerinde etkilidir. 
Hassas yüzeylerde güvenle kullanılır. Boyaya ve metale 
zarar vermez. Kolayca arındırılır ve uygulama esnasında 
kötü koku ve buhar açığa çıkarmaz. Her türlü yüzey üzerinde 
etkili sonuç veren alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılır.  

Seyreltme Aralığı : 1/10 -1/25 

                          HASSAS YÜZEYLER İÇİN ALKALİ
    TEMİZLEYİCİ

KZ – S210                           ENDÜSTRİYEL SU BAZLI YAĞ ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/30  

Açıklama :Özell�kle kurumuş ve ağır yağları,k�rler� 
çözer.Reç�ne organ�k kalıntılar karbon kalntıısını çok 
güzel b�r şek�lde tem�zler. Mak�na ve ek�pman tem�zl�ğ�nde
mükemmel sonuç ver�r.

KZ- S220                         KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ SU BAZLI YAĞ
        VE REÇİNE ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/60 

Açıklama : Zemin temizleme ve bakım maddesidir.
KZ - S220, kirli ve yağlı yüzeyler için çok etkili bir 
çözücüdür. Bazı yüzeylerin temizlikten önce küçük
bir kısmında deneme yaparak boyanın etkilenmediğini
görünüz. KZ - S220’nin, cam veya eloksallı alüminyum
ile teması halinde bazı lekeler kalabilir. Bu sebeple temas
halinde su ile bolca yıkamak gerekir. Köpüğü kontrollü 
o lduğu iç in yer y ıkama otomat lar ında etk in
sonuç verir.

KZ- T230                        KONSANTRE FIRIN VE YANIK YAĞ 
       TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı :  1/5  - 1/20 

Açıklama : Mutfak ekipmanlarında oluşan karbonlaşmış 
yağların daldırma yöntemi ile temizlenmesi için formüle 
edilmiştir. Fırın tepsileri, kızartma tavalarında oluşan 
karbonlaşmış yağları kolayca temizler. Alüminyum yüzeyler
için uygun değildir.

KZ- RB100 EX                              EXTRA KONSANTRE  ENDÜSTRİYEL
 CİLT TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı :  1/3 - 1/5  

Açıklama : Hoş kokuludur. Çabuk ve etkin temizler. 

Asit, amonyak veya serbest alkali içermez, kolayca 
durulanır. Biyolojik olarak parçalanır. Sert etkili çözücüler 
ihtiva etmez. Yumuşak etkilidir. Cilt koruyucu ve 
nemlendirici müstahzar ihtiva eder. 

Açıklama : Alüminyum serpantin, radyatör ve petekler 
için ideal bir temizleyicidir. Tıkanmalara yol açan yağ ve
kir tabakaları ile alüminyum oksidi çözerek ısı transferini 
engelleyen unsurları yok eder. Süratle etki eder. Kullanımı 
kolaydır. Asitli bileşikler içermez.



KZ- WL600 KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/15   

KZ – S210 EX

Açıklama : Özellikle kurumuş ve katranlaşmış ağır 
yağları,kirleri çözer. Reçine organik kalıntılar karbon 
kalntıısını çok güzel bir şekilde temizler. Makina, 
ekipman ve zemin temizliğinde mükemmel sonuç 
verir.  

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/50     

KZ- WBR35                            VİBRASYON ÇAPAK ALMA SIVISI

Seyreltme Aralığı : 1/100     

KZ- FLT500 KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/20  

                           SU BAZLI KARBONLAŞMIŞ  
YAĞ KİR ÇÖZÜCÜKZ – KT300                            ÇÖP KONTEYNER TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : 1/30 - 1/60

Açıklama : KZ-KT300, özellikle çöp araçları ve çöp 

konteynerları ayrıca  gıda üzerine üretim yapan fabrikaların 

bakım departmanlarında güvenle kullanılan boya maddesi 

içermeyen, yanıcı olmayan yağ çözücü köpüklü sıvıdır. 

Lastik, plastik, seramik, beton, taş, mozaik, mermer, emaye 

ve metal üzerinde kullanıma elverişlidir. Biyolojik olarak 

parçalanır.

Açıklama : Kaynak çapaklarının yüzeye yapışmasını 
engeller. Paslanmaz, siyah saç, galvaniz, boyalı ve 
boyasız tüm kaynak yüzeylerinde kullanılır. Yağ ve silikon 
içermez. Gaz altı kaynak öncesi çapak önleyici olarak 
kullanılır.

Açıklama : Su ile karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. 

Çapak alma makinelerinde kullanılır. Güçlü yağ alma özelliği 

yanısıra etkin parlatma sağlar. Orta alkali karakterdeki ürünler, 

alüminyum ve alaşımlar dahil olmak üzere tüm metal yüzeylerde 

güvenle kullanılabilir. Alüminyum ve zamktan mamul metaller 

üzerinde korozyon, kararma  ve deformasyona neden olmaz.   

Açıklama : KZ- FLT500 bütün ısıtma ve soğutma 
s�stemler�nde yüzey ve parçalar üzer�nde oluşan k�reç ve 
m�neral tortular, yoğunlaşma ve pasın g�der�lmes�n� sağlayan 
çok konsantre b�r as�d�k tem�zley�c�d�r. Buhar kazanları, ısı 
asanjör ün�teler�, soğutma s�stemler� boru ve tert�batlarından 
k�reç ve tortuları metal yüzeylere zarar vermeden emn�yetle 
ve süratle çözerek uzaklaştırır. S�stem �çers�nde tıkanıklığa 
yol açmaz k�rec� bünyes�ne �yon�ze ederek çözer. 

KZ- MN500 MİNERAL TORTU SİLİS PAS ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı :  1/5 -1/25 

Açıklama : Alüminyum profillerin yenilenmesi için ideal
bir üründür. Başka temizlik ürünlerine cevap vermeyen 
kirlerin temizliğinde çok etkilidir. Suyun biriktiği yerlerde 
oluşan mineral tortuları anında çıkarır. Uzun süre temas 
ettiği yüzeylerin parlaklığını alır, mat bir zemin elde 
edilmesini sağlar. Boya öncesi alüminyum yüzey hazırlığı 
yapar. BTB, mozaik gibi yüzeyleri mükemmel temizler. 
Cilasız  ahşap dış cephelerdeki kirlerin temizlenmesinde 
ideal bir üründür. 



KZ- ELC01                           ELEKTRİKLİ PANO VE KONTAKTÖR 
      TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı :  DİREKT

KZ- SPR250                          YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ KÖPÜKLÜ SIVI

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/20  

ZEN- SHN100                            KONSANTRE  TUVALET VE BANYO 
TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/10   

KZ – OTM19 ORG

Açıklama :  Epoksi zemin üzerinde oluşan lastik izlerini, 
otomat makinesi yardımıyla etkin bir şekilde temizler. 
Köpük kontrollüdür. Çöp konteynerı, çöp kamyonu, oto 
servisleri gibi kötü kokunun ve ağır kirliliğin yoğun olarak 
yaşandığı her yüzeyde temizleme ve koku nötralizasyonunda 
kullanılır. Sahip olduğu doğal portakal özü sayesinde diğer 
çözücülerden farklıdır.  

Seyreltme Aralığı : 1/30 - 1/60   

                                PORTAKAL KOKULU AĞIR 
YAĞ KİR ÇÖZ OTOMAT ÜRÜNÜ

KZ – ELC02 K ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : DİREKT 

Açıklama : Özel formülü sayesinde elektronik kartların 
yağdan ve kirden arındırılmasını sağlar. Temizliği yaparken 
asla kartların yapısına zarar vermez. Hızlı uçuculuğu 
sayesinde kiri anında yüzeyden uzaklaştırır.

KZ- ZENFLOR YALITIM VE YÜZEY KAPLAMA ÜRÜNÜ

Seyreltme Aralığı : DİREKT 

Açıklama : Fayans, moza�k, cam, seram�k, mermer, 

gran�t, doğal taş, ahşap, beton, galvan�z sac, alüm�nyum vb.

yüzeyler üzer�ne yapışması mükemmel olan atmosfer�k 

şartlara mukavemet� yüksek, mükemmel su d�renc�n�n yanı 

sıra yüksek k�myasal ve fiz�ksel d�rence sah�p, su yalıtımında 

ve ayrıca dekorat�f amaçlı kullanılan ç�ft b�leşenl� b�r üründür.

Açıklama : Ağır yağ ve kirlerin çıkarılmasında kullanılan 

bol köpüklü bir üründür. Gıda üretim tesisindeki günlük yağ 

ve kirlerin temizliğinde etkilidir. Zeminlerde, çalışma tezgahlarında, 

davlumbazlarda, et ve tavuk kesimhanelerinde, termobox ve 

kasalarda oluşan yağ ve kirlerin temizliğinde,makina yüzey 

temizliğinde, fabrika epoksi zemin ve pvc temizliğinde etkin 

sonuç verir. 

Açıklama : Özel formülü sayes�nde elektr�kl� motor ve 
aksamlarının elektr�k panolarının tem�zlenmes�nde, 
kontaktörler�n tem�zl�ğ�nde, bu yüzeylerdek� nem�n 
yüzeyden uzaklaştırılmasında kullanılan, yanıcı olmayan 
ve yalıtkan b�r tem�zley�c�d�r.  Yüzeyde hızlıca buharlaşır, 
tortu bırakmaz.

Açıklama : Lavobo, küvet, fayans, armatür g�b� yüzeylerde 
tek �şlemde pas ve k�reç tabakalarını tem�zleyerek 
mükemmel b�r parlaklık sağlar. Derz aralarına zarar 
vermeden tem�zler. Krom,n�kel g�b� alaşımlarda,p�r�nç ve 
bakır g�b� metallerde oks�tlenmey� alır ve yüzeye zarar 
vermez. Ortamın pH denges�n� bozarak m�kroorgan�zma 
oluşumunun önüne geçer. 

 



ZEN - EXPREN ÇOK AMAÇLI KİR VE LEKE ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/10  - 1/50     

ZEN- GNC60                          KONSANTRE PARFÜMLÜ GENEL 
TEMİZLİK (MOR ÇİÇEK)

Seyreltme Aralığı :  1/5 - 1/7  

ZEN – AIR

Açıklama : Aerosolsüz, spreyli hava şartlandırıcıdır. Odalar
ve kapalı mekanlardaki sigara, yemek kokusu, ter kokusu 
gibi istenmeyen kötü kokuları etkin bir biçimde örter  ve 
ferahlık verir. Hastaneler, oteller, lokantalar, spor merkezleri, 
çöp atık alanları gibi alanlarda ağır kokularda ZEN AIR kalıcı 
bir etki gösterir.   

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/100   

                       HAVA ŞARTLANDIRICI VE KOKU 
GİDERİCİ

ZEN - SHN200                              KONSANTRE HİJYENİK SERT 
YÜZEY TEMİZLEYİCİ(ALKALİ)

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/10     

Açıklama : Tüm sert ve yıkanabilir yüzeylerin temizliğinde 
kullanılır. İz, tortu bırakmaz; çizmez.

Açıklama : Tüm s�l�neb�l�r yüzeylerde kullanılan çok 
amaçlı özel b�r tem�zley�c�d�r. Yüzeylerdek� yağı ve k�r� 
zahmets�zce tem�zler. Der� ve kumaşlardak� lekeler� 
kolaylıkla söker. Çamaşır mak�neler�nde kullanıma 
uygundur.

ZEN - FOM12                            "HİJYENİK SIVI EL KÖPÜĞÜ "

Seyreltme Aralığı : 1/3-1/8   

Açıklama : Kalıcı kokulu, bol köpüklüdür. C�lt pH' ına uygundur. 

Özel aparatı �le yıkama ve durulama kolaylığı sağlar. 

Formülasyonundak� ant�sept�k ajanlar sayes�nde bakter� 

oluşumunu önler. İçerd�ğ� nemlend�r�c�lerle c�ld�n�ze yumuşaklık 

kazandırır. Zeng�n köpüğü c�ld�n�zde krems� h�s bırakır. Sabun 

artığı bırakmaz. 

Açıklama :Konsantre parfümlü genel tem�zl�k maddes�d�r. 
Özel parfümü �le uzun süre kalıcı ve ferah koku bırakır. 
Tüm sert ve yıkanab�l�r yüzeyler�n tem�zl�ğ�nde kullanılır. 
Kullanımdan sonra herhang� b�r �z ve tortu bırakmaz, 
ç�zmeden parlaklık sağlar. 



Açıklama : Sanay�de çalışan personel�n eller�ndek� ağır yağ, 
karbon, katran, boya ve mürekkep türler�nden kolaylıkla 
arındırılması �ç�n gel�şt�r�lm�şt�r. İçer�ğ� part�kül dolgular �le 
c�lde çok �y� nüfuz ederek mükemmel tem�zl�k sağlar. En 
ağır yağ ve k�rlerde etk�l�d�r. Talaşlı sabun, t�ner, benz�n 
g�b� zararlı k�myasalların sağlıklı çözümüdür.

Seyreltme Aralığı : DİREKT  

KZ -RB100 CREM ENDÜSTRİYEL EL 
TEMİZLEME KREMİ

                              KZ- RB100 KONSANTRE ENDÜSTRİYEL 
                              CİLT TEMİZLEYİCİ LANOLİN

Seyreltme Aralığı : 1/3 - 1/5      

Açıklama : Hoş kokuludur. Çabuk ve etk�n tem�zler. 

As�t, amonyak veya serbest alkal� �çermez, kolayca 

durulanır. B�yoloj�k olarak parçalanır. Sert etk�l� çözücüler 

�ht�va etmez. Yumuşak etk�l�d�r. C�lt koruyucu ve nemlend�r�c� 

müstahzar �ht�va eder. 

KZ - HBT10 HARÇ BETON TEMİZLEYİCİ

Açıklama : KZ - HBT10, özell�kle beton, karo ç�n�, dökme 
ç�n� g�b� zem�nlerden zamanla oluşan �nşaat sonrası 
tem�zl�klerde oldukça etk�l�d�r. İnşaat sonrası beton ve harç 
kalıntılarının tem�zl�ğ�nde başarı �le kullanılır.

Seyreltme Aralığı : 1/3 - 1/10    

KZ - CS400  AĞIR YAĞ ZİFT KATRAN VE 
WAX ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/3   -1/5      

Açıklama : KZ - CS400 d�zel mak�nalarının, fuel oıl 

ısıtıcılarının kuler tem�zl�ğ�nde çok konsantre b�r cözücüdür. 

KZ - CS400 özell�kle otomob�l sektöründe waks yüzey 

kaplamasını çözer. KZ - CS400 �ş mak�nalarından araba 

motor bloklarından ve her türlü ek�pmandan, �norgan�k ve 

organ�k �natçı k�rler�, egzost gazı lekeler�n� emüls�yon 

oluşturarak söker. Araba motor bloklarının sürekl� bakımı 

�ç�n buharla, mazotla, deterjanla yapılan tem�zl�k �şlemler�nden 

çok daha kolaydır ve daha �y� sonuç ver�r.   

Açıklama : Metal yüzeylerde yağı, gres�, k�r ve pas tabakalarını 
kolaylıkla uzaklaştıran, deterjan �çeren özel b�r b�leş�md�r. K�myasal 
olarak kontrollü metotlarla metal yüzey� m�kroskob�k ölçüde yer, 
tem�zler ve uygulanacak koruyucu malzeme önces� hazırlar. 
Alüm�nyum, dem�r, çel�k, bronz, bakır, p�r�nç kadm�yum kaplama 
ve kurşun üzer�nde tavs�ye ed�l�r.

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/15   

KZ - MYH55 BOYA ÖNCESİ YAĞ, PAS ALMA 
FOSFATLAMA ÜRÜNÜ

                              KZ - MYH50 BOYA ÖNCESİ YAĞ ALMA 
                              FOSFAT KAPLAMA ÜRÜNÜ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/15      

Açıklama : metal yüzeylerde yağı, gres�, k�r ve pas tabakalarını 

kolaylıkla uzaklaştıran, deterjan �çeren özel b�r b�leş�md�r. K�myasal 

olarak kontrollü metotlarla metal yüzey� m�kroskob�k ölçüde yer, 

tem�zler ve uygulanacak koruyucu malzeme önces� hazırlar. 

Alüm�nyum, dem�r, çel�k, bronz, bakır, p�r�nç kadm�yum kaplama 

ve kurşun üzer�nde tavs�ye ed�l�r.

KZ - AP350 JEL BOYA SÖKÜCÜ

Açıklama : Uzun süre elektrostat�k toz boya ve yaş boyaya 
maruz kalan boya aparatları aşırı boya m�ktarından dolayı 
kullanılmaz hale gel�r. Askılar üzer�ndek� boya çözülmez �se 
hem parçalar rahat b�r şek�lde takılamayacak hem de boya 
sarfiyatı artmaya başlayacaktır. KZ - AP350 JEL elektrosta�k 
toz ve yaş boyayı söken solvent bazlı b�r k�myasaldır. Ortam 
sıcaklığında, %100 konsantrasyonla çalışır ve her türlü metal 
�ç�n uygundur. Herhang� b�r sıcak prosese �ht�yaç duymadığından 
zamandan tasarruf sağlar. Boyanın gözenekler� arasından boya 
altına g�rer ve boyayı çatlatarak söker.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       

KZ - PW150  ALKALİ TOZ SICAK YAĞ 
ALMA ÜRÜNÜ

Seyreltme Aralığı : %2 - %3      

Açıklama : Yağ almada, dem�r veya ç�nko fosfat önces� metal 

yüzey�n tem�zl�ğ�nde, çekme yağlarının kullanıldığı yüzeylerdek� 

yağ ve k�rl�l�kler�n uzaklaştırılmasında kullanılır. Boyanın yüzeye 

daha �y� tutunab�lmes� �ç�n yüzey�n fosfatlama önces� yağdan ve 

k�rden arındırılmış olması gerekmekted�r. Ayrıca yağlı tüm 

malzemeler�n arındırılmasında üstün etk�ye sah�pt�r. CHEM 011 

HOT MET sıcak suda çözünerek üstün tem�zleme özell�ğ�ne 

sah�pt�r. Püskürtme yoluyla uygulanmaktadır.  



Açıklama : Su �le karıştırılarak kullanılan güçlü yağ sökücüdür. 
Çapak alma mak�neler�nde kullanılır. Güçlü yağ alma özell�ğ� 
yanısıra etk�n parlatma sağlar. Orta alkal� karakterdek� ürünler, 
alüm�nyum ve alaşımlar dah�l olmak üzere tüm metal yüzeylerde 
güvenle kullanılab�l�r. Alüm�nyum ve zamktan mamul metaller 
üzer�nde korozyon, kararma ve deformasyona neden olmaz.

Seyreltme Aralığı : 1/100   

KZ- WBR35  VİBRASYON ÇAPAK ALMA SIVISI                              KZ- WL630 PASLANMAZ YÜZEY YENİLEME 
                              PASTASI:

Seyreltme Aralığı : 15 - 1/15      

Açıklama :

KZ- FLT520 KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ KİREÇ VE 
TORTU ÇÖZÜCÜ 

Açıklama : Enerj� kaybına yol açan, mak�neler�n ömrünü 
kısaltan k�rec�n sökülmes�nde kullanılır. Düzenl� kullanımlarda 
k�reç oluşmasını önler. Böylece ek�pmanlar daha ver�ml� çalışır. 
Rez�stanslarda, boru hattında ve sprey uçlarında oluşan 
tıkanıklıkları ortadan kaldırarak yıkama kal�tes�n� arttırır.

Seyreltme Aralığı : 1/10 - 1/50    

KZ – FLT500  KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/20      

Açıklama : KZ- FLT500 bütün ısıtma ve soğutma s�stemler�nde 

yüzey ve parçalar üzer�nde oluşan k�reç ve m�neral tortular, 

yoğunlaşma ve pasın g�der�lmes�n� sağlayan çok konsantre b�r 

as�d�k tem�zley�c�d�r. Buhar kazanları, ısı asanjör ün�teler�, 

soğutma s�stemler� boru ve tert�batlarından k�reç ve tortuları 

metal yüzeylere zarar vermeden emn�yetle ve süratle çözerek 

uzaklaştırır. S�stem �çers�nde tıkanıklığa yol açmaz k�rec� 

bünyes�ne �yon�ze ederek çözer.

Açıklama : Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonlarını 
bağlayarak suyu yumuşatır ve ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri, 
eşanjör üniteleri, boyner tankları, buhar kazanları, su boruları ve 
pompalarında kireç ve tortu oluşumunu önler. Buda sistemin ömrünü 
ve verimliliğini önemli ölçüde arttırır. Makinelerin bakım sürelerini uzatır. 
Sudaki kirecin problem olacağı tüm sistemlerde kullanılır. İçeriğindeki 
korozyon inhibitörleri sayesinde suyun sebep olduğu korozyonun 
oluşmasını da geciktirmektedir.

Seyreltme Aralığı : ANALİZ   

KZ – WTR1011 NÖTR NÖTR-İNHİBİTÖRLÜ 
KAPALI DEVRE SİSTEMDE İYON TUT

 KZ -FLT530 ORG ORGANİK BAZLI KİREÇ VE 
 TORTU ÇÖZÜCÜ

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/20      

Açıklama : KZ -FLT530 ORG bütün ısıtma ve soğutma sistemlerinde 

yüzey ve parçalar üzerinde oluşan kireç ve mineral tortular, yoğunlaşma 

ve pasın giderilmesini sağlayan çok konsantre bir asidik temizleyicidir. 

Buhar kazanları, ısı asanjör üniteleri, soğutma sistemleri boru ve 

tertibatlarından kireç ve tortuları metal yüzeylere zarar vermeden 

emniyetle ve süratle çözerek uzaklaştırır.

KZ – RST03 PAS SÖKÜCÜ VE YAĞLAYICI

Açıklama : KZ – RST03 paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, 
metal, tel, halatlardak� pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, 
kontrol mekan�zmaları ve d�ğer metal parçalardak� aşınmayı ortadan 
kaldırarak, parçaların serbest b�r b�ç�mde çalışmasını sağlar. KZ-RST03 
nem atıcı formülü sayes�nde metal yüzey üzer�nde neme ve d�ğer pas 
oluşturucu maddelere karşı koruma sağlar. Metal düzenl� b�r şek�lde 
kullanılıyorsa, koruma devam edecekt�r. KZ-RST03 formülü h�çb�r 
aşındırıcı madde �çermeks�z�n çok kalın tabakalı gres yağı ve k�r�, et�ket 
ve yapıştırıcı madde kalıntılarını yüzeyden tamamen tem�zler. Ayrıca 
oluşturduğu film tabaka �le çürüme ve paslanmaya karşı korur. Nem atar. 
Pas çözer. Pastan korur. Tem�zler. Yağlar.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       

ZEN -CRM100  MİNERALLİ TEMİZLEME KREMİ

Açıklama : Mutfak ve banyolardaki fayans, armatür, mermer, 
küvet, lavabo, fırın, ocak gibi her türlü yüzeyi çizmeden temizler 
ve parlatır. Yanmış kurumuş kir ve lekeleri, sinmiş kokuları yok eder.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       



Açıklama : Marley, l�noleum, pvc, v�n�l, moza�k, karotaş g�b� sert 
yüzeyler�n c�lalanmasında kullanılır. Yüzeyler� parlatırken sert b�r 
tabaka oluşturarak dış etkenlerden korur. C�lalanan yüzey�n 
tem�zl�ğ�n� kolaylaştırır, kayganlaştırmaz, h�jyen sağlar.

Seyreltme Aralığı : 1/100   

ZEN- PLS30 POLİMER ZEMİN CİLASI                              ZEN- HYP10 ULTRA KIVAMLI ÇAMAŞIR SUYU

Seyreltme Aralığı :                   

Açıklama : Beyaz çamaşır, mutfak, tuvalet ve banyoların 

temizliğinde kullanılır. Ultra kıvamlı formülü sayesinde; yüzeye 

tutunarak kirlere nüfus eder ve lekeleri hızlıca söker. İçeriğindeki 

yoğun klor sayesinde hijyen sağlar.

ZEN - CT10 SIVI EL YIKAMA MADDESİ 

Açıklama : Sedefli, kalıcı soft kokulu ve bol köpüklüdür. Cilt 
pH' ına uygundur. İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık 
kazandırır. Özel aparatlarla kullanıldığı için hijyenik ve ekonomiktir. 
Sabun artığı bırakmaz.

Seyreltme Aralığı : DİREKT       

ZEN - HY300  KURU KÖPÜK HALI ŞAMPUANI

Seyreltme Aralığı : 1/5 - 1/25         

Açıklama : El ile yapılan halı ve koltuk temizliğinde kiri süratle 

çözer. Nufus edici köpüğü sayesinde derinlemesine ancak yumuşak 

bir etki ile inatçı lekeleri yok eder. Fırçalı halı yıkama makinelerinde 

de güvenle kullanılır. Renkleri soldurmaz. Hoş kokusu, kalıcı ve ferah 

bir ortam yaratır.

Açıklama : HAND ON JEL, özel olarak formüle edilmiş antiseptik 
etkili durulama gerektirmeyen güçlü bir el hijyen ürünüdür. El 
hijyeninde zaman kaybını önler, çabuk kurur, kullanımı kolaydır. Jel 
kıvamı sayesinde cilde daha iyi nüfus ederek etkin hijyen sağlar. Gıda 
sektörü için formüle edilmiştir. Ellerin nemini tutma becerisiyle cilt 
yumuşaklığı sağlar.

Seyreltme Aralığı : DİREKT             

ZEN - HND20  ALKOL BAZLI EL HİJYENİ ÜRÜNÜ ZEN - CT10 ECO SIVI EL YIKAMA MADDESİ 
(PEMBE SOFT)

Seyreltme Aralığı : DİREKT      

Açıklama : Sedefli, kalıcı soft kokulu ve bol köpüklüdür.  Cilt pH' ına 

uygundur. İçerdiği nemlendiricilerle cildinize yumuşaklık kazandırır. Özel 

aparatlarla kullanıldığı için hijyenik ve ekonomiktir. Sabun artığı bırakmaz.

ZEN - SHAMPOO EX KREMLİ SAÇ ŞAMPUANI

Açıklama : Saçınızın derinlemesine temizliğini ve saç derinizin bakımını 
yapar. Saçınıza hoş ferah bir koku ve yumuşaklık kazandırarak daha kolay 
şekil almasını sağlar. Günlük kullanım için ve hassas cilt tipleri için uygun 
formüle edilmiştir.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       

ZEN - SHAMPOO  SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI

Açıklama :  Saçınızın derinlemesine temizliğini ve saç derinizin 
bakımını yapar. Saçınıza hoş ferah bir koku ve yumuşaklık kazandırarak 
daha kolay şekil almasını sağlar. Günlük kullanım için ve hassas cilt 
tipleri için uygun formüle edilmiştir.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       

ZEN - BY14 ECO ELDE BULAŞIK YIKAMA 
DETERJANI

Açıklama : Elde bulaşık yıkamada kullanılır. Endüstriyel kullanıma uygundur. 
Güçlü formülü ile bulaşıklardaki en zorlu yağ ve kirleri kolayca söker. Köpüğü 
bol ve kalıcıdır. Cildin pH' ına uygundur. Hoş kokuludur.

Seyreltme Aralığı : DİREKT      

ZEN - BY10  YÜKSEK AKTİFLİ ELDE 
BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

Açıklama :  Elde bulaşık yıkamada kullanılır, endüstriyel kulanıma 
uygundur. Güçlü formülü ile bulaşıklardaki en zorlu yağ ve kirleri kolayca 
söker. Köpüğü bol ve kalıcıdır. Cildin pH' ına uygundur. Hoş kokuludur.

Seyreltme Aralığı : 1/1 - 1/4       



Açıklama : Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde özel dozaj 
ekipmanları ile kullanılır. Uygun pH'ı sayesinde deterjan kalıntılarının 
durulanmasını sağlar. Kirin; temizlenmiş yüzeye tekrar tutunmasını 
engeller. Özel formülü sayesinde cam, porselen gibi hassas yüzeylerin 
hızlı ve lekesiz kurumasını sağlar.

Seyreltme Aralığı : DİREKT         

ZEN - BMP100 ENDS. BULAŞIK MAKİNESİ 
DURULAMA MADDESİ

                              ZEN - BMD100 ENDS. BULAŞIK MAKİNESİ 
                              DETERJANI

Seyreltme Aralığı : DİREKT                   

Açıklama : Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde özel dozaj 

ekipmanaları ile kullanılır. Özel formülü ile sert suların bulaşık 

makinelerinde oluşturduğu kireçlenmeyi engeller. Özellikle cam, 

porselen gibi hassas metaryellerde su lekelerinin oluşmasını engeller.  

Özel formülü sayesinde yağ, nişasta, protein gibi zor lekeleri kolay ve 

hızlı temizler. Kirin; temizlenmiş yüzeye tekrar tutunmasını önler.

ZEN -FRN20 ENDÜSTRİYEL FIRIN DURULAMA 
MADDESİ

Açıklama : ZEN -FRN20; fırınların otomatik temizleme sistemlerinde 
ve konveksiyonel fırınlarda günlük temizlikte kullanım için tasarlanmıştır. 
Hem sıcak hem soğuk ısıda uygulanabilir. Süper konsantre durulama 
ürünüdür. Tüm otomatik temizleme fırınlarında kullanılır.

Seyreltme Aralığı : %3-%5     

ZEN - BMP25 ECO  BULAŞIK MAKİNESİ 
PARLATICISI

Seyreltme Aralığı : DİREKT             

Açıklama : Endüstriyel tip bulaşık makinelerinde özel dozaj 

ekipmanları ile kullanılır. Uygun pH'ı sayesinde deterjan kalıntılarının 

durulanmasını sağlar. Kirin; temizlenmiş yüzeye tekrar tutunmasını 

engeller. Özel formülü sayesinde cam, porselen, alüminyum, bakır 

gibi hassas yüzeylerin hızlı ve lekesiz kurumasını sağlar.

Açıklama : Kişisel veya Endüstriyel tip espresso makinelerinin periyodik 
temizliklerinde uygulanan temizleyicidir. Nox-Coffee ile espresso 
makinesinde meydana gelen yağları, espresso parçacıklarını, kireç ile kirli 
kokuları giderebilir ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Günde 10 dakikanızı 
espresso makinesi temizliğine ayırarak, makinanın ömrünü 2-3 katına 
arttırabilir, bununla birlikte her gün aynı kalitede kahve yapabilirsiniz 
(temiz olmayan makinelerden çıkan Espresso’lar acılaşır). Nox Coffee günlük 
kullanımı gruplardaki atıkların toplanmasını engellediği gibi kötü kokuların 
oluşumunu da imkansız hale getirir. Bu ürün içeceğe veya cihaza herhangi 
bir kalıntı bırakmaz ve zararlı madde içermez. Profesyonel Espresso makineleri 
için üstün Espresso Makinesi temizleyici.

Seyreltme Aralığı : DİREKT             

ZEN - COFFEE 01  KAHVE MAKİNALARI İÇİN 
KAHVE TEMİZLEYİCİ

 ZEN - ODM05 LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA 
 MADDESİ

Seyreltme Aralığı : 1/10 -1/50          

Açıklama : Enerji kaybına yol açan, makinelerin ömrünü kısaltan kirecin 

sökülmesinde kullanılır. Düzenli kullanımlarda kireç oluşmasını önler. Böylece 

ekipmanlar daha verimli çalışır. Rezistanslarda, boru hattında ve sprey 

uçlarında oluşan tıkanıklıkları ortadan kaldırarak yıkama kalitesini arttırır.

KZN - ENZİM LİKİT SIVI ANA YIKAMA 
DETERJANI

Açıklama : Yoğun ve kalıcı formülü; Kzn Enzim Likit yumuşatıcılar ile daha 
uzun süre ferahlık ve yumuşaklık hissi yaşatır. KZN - ENZİM LİKİT'in özel 
formülü beyaz renkleri canlandıran,grileşmesini önleyen ve daha uzun süre 
parlak kalmalarını sağlayan optik ağartıcılar içerir. Tüm renkli kumaşlarda 
güvenle kullanılır. İçerdiği sabun bazı ve enzimler, kirlerin derinlemesine 
temizliğini sağlar. Hastane, okul, yurt, restaurant ve mutfak çamaşırlarında 
düşük su sıcaklığında dahi etkilidir.

Seyreltme Aralığı :                 

ZEN - COFFEE04  KAHVE MAKİNELERİ VE 
EKİPMANLAR İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Açıklama :  Porselen tabaklarda zamanla oluşan ; standart yıkama ve 
ağartma maddeleri ile çıkarılamayan çatal, kaşık çiziklerini daldırma
 yöntemiyle giderir. Endüstriyel kullanım içindir. Porselendeki cila ve sır 
tabakasına zarar vermez.

Seyreltme Aralığı :DİREKT       

KZN - KLOR HELP KLORLU TOZ YARDIMCI 
YIKAMA MADDESİ

Açıklama : Leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz çamaşırların 
ağartılmasında kullanılır. İçerdiği klor etkisi ile hijyen sağlar. Hoş kokusu 
ile fark yaratır.

Seyreltme Aralığı :                

KZN -COLOR LİKİT  SIVI ANA YIKAMA DETERJANI

Açıklama :  Renkli çamaşırlarınıza özel bakım uygular, lekeleri 
derinlemesine temizler. Renk koruyucular; renkli çamaşırların yıpranmış 
görünmelerine neden olan tüylenmeleri ve gri iplikçikleri yok ederek 
kumaşınızı canlandırır, ömrünü uzatır. Böylece, sevdiğiniz çamaşırlarınız ilk 
günkü parlaklığını yeniden kazanır ve renkleri uzun süre canlı kalır.

Seyreltme Aralığı :                  



Açıklama : Alkali yıkama maddeleri ile yapılan yıkamalarda, yıkama 
suyunun pH' ını düzenleyerek çamaşırlara zarar vermeden yıkama 
işlemine yardımcı olur. Asidik karakterli yardımcı yıkama maddesidir. 
Makine içinde tortu bırakmaz, tıkanıklığa sebep olmaz.

Seyreltme Aralığı :               

KZN - NÖTR HELP NÖTRALİZE EDİCİ YARDIMCI 
YIKAMA MADDESİ

                              KZN - RST HELP PAS VE GRİLİK GİDERİCİ 
                              YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Seyreltme Aralığı :                           

Açıklama : Çamaşırların üzerinde biriken kireç ve minerallerden 

kaynaklanan grileşmeleri giderici yardımcı yıkama maddesidir. 

Çamaşırlarda, yıkama suyunun ve uzun kullanımların sebep olduğu 

grilik, pas, sararma ve lekeleri derinlemesine temizler ve sürekli 

kullanımda oluşmasını engeller. Pas lekelerine lokal olarak uygulama 

yapıldığında mükemmel sonuç verir.

KZN -SOFT EX ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Açıklama : Çamaşırlarda yarattığı yumuşak dokunuş ile sertleşmeyi 
önler ve kolayca ütülenmesine yardımcı olur. Çiçeksi kokusunun yarattığı 
ekstra ferahlık ve çamaşırlarınızda mis gibi yumuşaklık! hemde ekonomik. 
Statik elektriklenmeyi azaltır.

Seyreltme Aralığı :               

KZN - BLOODRİP  AĞIR KAN VE LEKE SÖKÜCÜ

Seyreltme Aralığı :              

Açıklama : Ağır kir, yağ, kan ve beklemiş lekelerin çıkartılmasında 

kullanılır. İçerdiği leke sökücüler ile en ağır kirleri derinlemesine 

temizler. Lokal uygulamalarda, kurumuş kan ve protein lekelerinin 

çıakrtılmasında, KZN - BLOODRİP sonrasında aynı bölgeye 

KZN - OXİ LİKİT kullanımı daha etkin sonuç verir.

Açıklama : En yoğun kirli çamaşırlarda üstün temizleme gücü sayesinde 
tüm leke ve kirleri ve derinlemesine nüfuz ederek yüzeyden uzaklaştırır. 
Her türlü çamaşırda mükemmel sonuç verir. Yüksek oranda TAED, Enzim 
ve ağartıcı içerir. Sanayi ve ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma 
uygundur. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilirler.

Seyreltme Aralığı :                  

KZN - ENZİM TOZ EX  ANA YIKAMA DETERJANI 
EXTRA GÜÇ

 KZN - SOFT ECO  ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Seyreltme Aralığı :                           

Açıklama : Çamaşırlarda yarattığı yumuşak dokunuş ile sertleşmeyi önler ve 

kolayca ütülenmesine yardımcı olur. Statik elektriklenmeyi azaltır. Çiçeksi 

kokusunun yarattığı ekstra ferahlık ve çamaşırlarınızda mis gibi yumuşaklık 

hemde ekonomik.

KZN - TOZ ECO ANA YIKAMA DETERJANI

Açıklama : En yoğun kirli çamaşırlarda üstün temizleme gücü sayesinde 
tüm leke ve kirleri ve derinlemesine nüfuz ederek yüzeyden uzaklaştırır. 
Yüksek oranda TAED, Enzim ve ağartıcı içerir. Sanayi ve ev tipi otomatik 
çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. İçerdiği aktif maddeler biyolajik 
olarak parçalanabilirler.

Seyreltme Aralığı :                 

KZN -ENZİM TOZ  ANA YIKAMA DETERJANI

Açıklama :  En yoğun kirli çamaşırlarda üstün temizleme gücü sayesinde 
tüm leke ve kirleri ve derinlemesine nüfuz ederek yüzeyden uzaklaştırır. 
Her türlü çamaşırda mükemmel sonuç verir. Yüksek oranda TAED, Enzim 
ve ağartıcı içerir. Sanayi ve ev tipi otomatik çamaşır makinelerinde kullanıma 
uygundur. İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilirler.

Seyreltme Aralığı :                  

KZN -COLOR TOZ RENKLİLER İÇİN ANA YIKAMA 
DETERJANI

Açıklama : Her su sertliğine uygun, yüksek miktarda enzimler içeren, 
ekonomik toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Her tür tekstilin yıkanmasında 
kullanılabilir. İçerdiği enzimler sayesinde düşük sıcaklıklarda dahi etkin bir 
yıkama ve leke sökme gücüne sahiptir. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır.

Seyreltme Aralığı :                

KZN - COLOR TOZ EX  RENKLİLER İÇİN ANA 
YIKAMA DETERJANI EXTRA GÜÇ

Açıklama : Her su sertliğine uygun, yüksek miktarda enzimler içeren, 
ekonomik toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Her tür tekstilin yıkanmasında 
kullanılabilir. İçerdiği enzimler sayesinde düşük sıcaklıklarda dahi etkin bir 
yıkama ve leke sökme gücüne sahiptir. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır.

Seyreltme Aralığı :                  



Açıklama : Leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. Beyaz çamaşırların 
ağartılmasında kullanılır. İçerdiği klor etkisi ile hijyen sağlar. Hoş kokusu 
ile fark yaratır.

Seyreltme Aralığı :               

KZN - KLORHELP KLORLU TOZ YARDIMCI 
YIKAMA MADDESİ

                              KZN - OKSİDEN TOZ OKSİJENLİ TOZ YARDIMCI 
                              YIKAMA MADDESİ

Seyreltme Aralığı :                           

Açıklama : Ağır kir, yağ, kan ve beklemiş lekelerin çıkartılmasında 

kullanılır. İçerdiği leke sökücüler ile en ağır kirleri derinlemesine temizler. 

Lokal uygulamalarda, kurumuş kan ve protein lekelerinin çıakrtılmasında, 

KZN - OKSİDEN TOZ sonrasında aynı bölgeye KZN - OXİ LİKİT kullanımı 

daha etkin sonuç verir.

KAİ-GH 1001 KLOR BAZLI, SIVI, ALKALİ KÖPÜKLÜ 
HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

Açıklama : Gıda işletmeleri, et ve tavuk kesimhaneleri, balık endüstrisi 
gibi yoğun proteinli ve yağlı kirlerin birleşiminin bulunduğu uygulama 
alanlarının ve gida, konserve, şarap üretimi, gazlı içecek üretimi ve süt 
endüstrilerinde, günlük temizliği için uygundur. Zemin, duvarlar, 
kesme/parçalama masaları, dolum hatları, konveyörler ve diğer üretim 
ekipmanlarının temizliğinde kullanılabilir. KAİ-GH 1001, protein, hayvansal 
ve bitkisel yağlar ve kan dahil geniş gıda kirlerine karşı son derece etkindir. 
İçeriğindeki klorun varlığı, ayrıca organik ve bitkisel bazlı lekelerin 
giderilmesini ve "protein tabakası" oluşma problemini ortadan kaldırır. 
Yoğun yağların ve proteinlerin çıkarılmasında etkindir. Protein tabasının 
oluşmasını engellemede yardımcıdır.

Seyreltme Aralığı : %2-10              

KAİ-GH 1000  KLOR BAZLI, KÖPÜKLÜ, ALKALİ 
HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

Seyreltme Aralığı : %2-10              

Açıklama : Gıda işletmeleri, et ve tavuk kesimhaneleri, balık 

endüstrisi gibi yoğun proteinli ve yağlı kirlerin birleşiminin bulunduğu 

uygulama alanlarının ve gıda, içecek ve süt endüstrilerinde günlük 

temizliği için uygundur. Zemin, duvarlar, kesme/parçalama masaları, 

dolum hatları, konveyörler ve diğer üretim ekipmanlarının temizliğinde 

kullanılabilir. KAİ-GH 1000, protein, hayvansal ve bitkisel yağlar ve kan 

dahil geniş gıda kirlerine karşı son derece etkindir. İçeriğindeki klorun 

varlığı, ayrıca organik ve bitkisel bazlı lekelerin giderilmesini ve "protein 

tabakası" oluşma problemini ortadan kaldırır. Yoğun yağların ve 

proteinlerin çıkarılmasında etkindir. Protein tabasının oluşmasını 

engellemede yardımcıdır. İçeriğindeki sertlik bağlayıcılar sayesinde sert 

suda kullanıma uygundur.

Açıklama : Yiyecek, içecek ve süt endüstrisinde günlük ve periyodik 
uygulama için tasarlanmış asidik, köpüklü temizleyicidir. KAİ-GH 1003; 
gıda işleme ekipmanları ve tesislerinde su sertliğinden kaynaklı kireçlenmeyi 
yok etmek için özel olarak formüle edilmiştir. Aynı zamanda, günlük 
uygulamalarda balıkçılık endüstrisinde protein kalıntılarının parçalanması için 
de etkilidir. KAİ-GH 1003, pişirme kapları gibi yüksek sıcaklıkta işlem gören 
ekipmanların ve ayrıca dolum ekipmanı, depo tankları, konveyörlerin dış 
kısımlarının periyodik temizliği ve kireç sökme işlemi için önerilir. Alüminyumda 
kullanıma uygundur. Köpük uygulaması dikey yüzeylerle temas süresini uzatır.

Seyreltme Aralığı : %3-10                  

KAİ-GH 1003  ASİDİK, KÖPÜKLÜ TEMİZLEYİCİ / 
KİREÇ SÖKÜCÜ

KAİ-GH 1002  KARBONİZE/YANIK KİRLER İÇİN 
KOSTİKLİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ

Seyreltme Aralığı : %3-15                        

Açıklama : Gıda, içecek, süt ve süt ürünleri sektörlerinde yoğun kirli 

alanlarda günlük ve periyodik kullanım için geliştirilmiş yüksek kostikli, 

köpüklü alkali temizlik maddesidir. FH03 ağır karbonize/yanık ve polimerize 

olmuş kir kalıntılarının temizlenmesi sırasında kirin içine iyice nüfus ederek 

arıtılma işlemini kolaylaştırmada özellikle etkilidir. KAİ-GH 1002' nin kızartma 

tavaları, fırınlar ve dumanlama odaları gibi inatçı yanık kirlerin bulunduğu 

alanlara  uygulanması önerilir. Ayrıca, el arabalarının, konveyörlerin ve diğer 

ağır ekipmanların periyodik detaylı temizlik işlemlerinde kullanılabilir. Ağır 

hizmet temizlik maddesidir. İnatçı yanık kirlere nüfus eder ve çıkartır. 

Daldırma tanklarının temizliği için uygundur.

KAİ-GH 1009 SERT SULAR İÇİN KLORLU 
HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

Açıklama : CIP ve sprey uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmış, 
az köpüren, alkali, klorlu bir deterjandır. Sert sular için uygun, düşük köpüklü, 
klorlu hijyen ürünüdür.CIP sistemlerinde, bira ve içecek tesislerinde dolgu 
maddelerinin, şeker / şurup tanklarının temizliğinde kullanılır. CIP ve spreyle 
temizlik ve sanitasyon uygulamalarında etkilidir.

Seyreltme Aralığı : %2-4                 

KAİ-GH 1005  ALKALİ CIP TEMİZLEYİCİ

Açıklama :  KAİ-GH 1005 başta içecek olmak üzere, gıda üretim işletmelerinde 
kapalı sistem üretim hatlarının ve tanklarının iç kısımlarının kir ve yağlarının 
temizliğinde CIP sistemi ile kullanılır. Köpürme az ve CIP uygulamalarında 
yüksek basınç ve türbülans koşulları altında kullanım için uygundur. Kullanım 
konsantrasyonlarında oldukça ekonomiktir. KAİ-GH 1005 otomatik dozajlama ve 
kontrol için uygundur.

Seyreltme Aralığı : %0,5-2                 



Açıklama : Mutfaklardaki zeminler, duvarlar, giderler gibi ağır kirli ve 
yağlı yüzeylerin genel temizliği için kullanılır. Yüksek alkali formülü 
sayesinde kirlere kolayca nüfuz eder, yağ birikimlerini çözer. Davlumbaz 
gibi ağır yağ biriken ekipmanların temizliği için de uygun bir üründür. 
Yüksek su sertliklerinde de etkilidir.Özel formülü sayesinde ovma ve 
kazıma gerektirmez; zamandan ve işcilikten tasarruf sağlar.

Seyreltme Aralığı : %3-10               

KAİ-GH 1012 ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK 
MADDESİ

                              KAİ-GH 1010  ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY 
                              TEMİZLEYİCİ

Açıklama : Mutfak ekipmanlarının ve diğer sert yüzeylerin temizlik ve 

hijyeninde kullanılır. Servis alanlarındaki masa, sandalye gibi ekipmanların 

hijyenini sağlar. Kolay kullanımı sayesinde işçilikten tasarruf ettirir. 

Yüzeylerde hızlı kurur, iz bırakmaz ve durulama gerektirmez. Etkin bir koku 

gidericidir. Koku kaynağını yok eder.

KAİ-GH 1013  AÇIK ALAN UYGULAMALARI İÇİN 
QAC BAZLI TEMİZLEME MADDESİ

Seyreltme Aralığı : %0,5-2              

Açıklama : Gıda işletmeleri ve ekipmanlarının hijyeni için kullanılan 

durulama ürünüdür. Her türlü yüzeyde güvenle kullanılır. Konsantre 

bir ürün olduğu için yüksek oranlarda seyreltilerek kullanılır. 

Kuaterner amonyum bazlı genel amaçlı hijyen ürünüdür. Tüm açık 

tesis temizleme işlemlerinde uygulama için önerilir. Yüzeyler iyice 

temizlendikten ve durulandıktan sonra uygulanmalıdır. Zeminlerin, 

duvarların, kapların hijyeninde kullanılabilir.
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