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Önce insan diyerek kimya sektörüne giren Aquachem 2000 li yılların başından bu yana endüstriyel bakım 
kimyasalları alanında deneyimli bir ekibin bir araya gelmesiyle kurulmuş kimya sektöründe müşterilerine 
kaliteli hizmet veren bir firmadır.

Üretim İzmir'de: ISO standartlarında olup. Satış departmanı Türkiye'nin değişik bölgelerinde bölge 
müdürlükleri ve bunlara bağlı satış danışmanlarıyla müşterilerimize yerinde hizmet vermekteyiz.

Sektördeki dünya devleri ile eş zamanlı olarak teknolojiyi ve gelişmeleri takip eden Aquachem teknik bakım 
ürünleri, tekstil kimyasalları, özel kimyasallar, yüzey temizlik ve kaplama ürünleri, sıvı cilt temizleme ürünleri, 
endüstriyel kremler dezenfektanlar, oda parfümleri, bulaşık, çamaşır yıkama ürünleri ve su kimyasalları 
ürünlerinden oluşan zengin bir ürün yelpazesine sahiptir.

Müşteri odaklı çalışmayı ilke edinen Aquachem zengin bilgi birikimi ve deneyimli personeliyle ar-ge 
faaliyetleriyle teknolojiyi sürekli takip ederek müşteriye özel formülasyon ve üretim çalışmalarıyla her zaman 
tüketicinin yanındadır. Ürünlerimizin büyük kısmı konsantre ve amaca uygun ürün olup su ile belirli oranlarda 
seyreltilerek kullanılmaktadır.

Ürünlerimizin en önemli özelliği endüstriyel ambalajlarda ve konsantre olması sebebiyle ekonomik 
olmasıdır. Diğer özelliği ise, her türlü sektörde kullanılan ürünlerimiz İNSANA VE DOĞAYA ZARAR 
VERMEMEKTEDİR.

Hakkımızda;

• MAKİNE ENDÜSTRİSİ

• OTOMOTİV SEKTÖRÜ

• TEKSTİL ENDÜSTRİSİ

• GIDA ENDÜSTRİSİ

• BİSKÜVİ FABRİKALARI

• UN FABRİKLARI

• EKMEK FABRİKLARI

• SÜT FABRİKALARI

• DÖKÜM SANAYİ

• ÇİMENTO FABRİKALARI

• SIVI İÇECEK VE MALT TESİSLERİ

• ŞEKER FABRİKALARI

• ET KOMBİNALARI

• RESMİ KURUMLAR

• BELEDİYELER

• HASTAHANELER

• SOSYAL TESİSLER

• HAVUZLAR

• MOBİLYA SEKTÖRÜ

• HAYVANAT BAHÇELERİ

• AĞIRBAKIM TESİSLERİ

• TURİZM OTEL SEKTÖRÜ

• İNŞAAT SEKTÖRÜ

• MADEN SEKTÖRÜ

• AMBALAJ SEKTÖRÜ

• ÜNİVERSİTELER

Hizmet Sektörlerimiz;
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INDUSTRIES CHEMICAL PRODUCTS

30 - 60  Lt.AQUA SHINE 101
KONSANTRE FAYANS ve TUVALET TEMİZLEYİCİSİ

Çok yönlü konsantre fayans, banyo ve tuvalet temizleyicisidir. Tuvalet kokularını azaltarak 
kullanılan yüzeyi dezenfekte eder. İnatçı lekeleri, tuvalatlerdeki yosunumsu tabakaları, 
kurumu, sabun izlerini, kireç ve su lekelerini yok eder, yüzeyi parlatır. Özellikle pirinç, bakır 
gibi metallerde oksitlenmeyi alır. parlaklık sağlar. 
Kullanım Şekli : 1'e 5 su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA LIFE 110
KONSANTRE ÇOK MAKSATLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Konsantre çok maksatlı genel temizlik ürünüdür. Durulama gerektirmeyen formülüyle sudan 
etilenmeyen yüm tüzeylerde eşsiz temizlik sağlar. Asit, amonyak, serbest alkali ve fosfat 
içermez. Birden çok ürünün yerine tek ürün olarak kullanılır dolayısıyla çok ekonomiktir.
Kullanım Şekli : 1'e 10 ila 30 birim arasında değişen oranlarda su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA LIFE P111
CİLALI YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ 

Parlak ve cilalı yüzeyler için folmüle edilmiş konsantre çok maksatlı genel temzilik ürünüdür. 
Kullanım Şekli : 1'e 10 su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA LIFE U112
KALICI ESANSLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Fosfat içermeyen kalıcı esanslı konsantre genel temizlik ürünüdür. Mükemmel formülasyonu 
ve çiçek esansı ile uygulanan yüzeylerde kalıcı temizlik ve hoş koku bırakır. Sudan 
etkilenmeyen tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.
Kullanım Şekli : 1 birim ürün 10 ila 30 birim su ile seyreltilerek kullanılır. 

30 - 60  Lt.AQUA LIFE F113
KONSANTRE ÇOK MAKSATLI OTOMAT MAKİNA TEMİZLEYİCİSİ

Konsantre çok maksatlı genel temizlik ürünüdür. Kolay nüfuz eder. Durulama gerektirmez. 
S u d a n  e t k i l e n m e y e n  t ü m  y ü z e y l e r d e  m ü k e m m e l  p a r la k l ı k  s a ğ la r .
Kullanım Şekli : 1'e 10 ila 30 birim arasında değişen oranlarda su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.MOB TOZ 116
TOZ TOPLAYICI

Sert zeminler, cilalı yüzeyler, granitler ve paslanmaz çelik yüzeylerde günlük birikmiş olan 
tozları toplayarak yüzeyden alarak parlak bir görüntü sağlar 
Kullanım Şekli : 6-8 saat öncesinden mavi orlon mopa sıkılarak bekletilip, ıslak olmayan ve 
temiz yüzeylerde uygulama yapılır.

GENEL TEMİZLİK GRUBU 

30 - 60  Lt.AQUA PASTOR 105
KONSANTRE PAS VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Lavabo fayans ve küvet üzerindeki inatçı sarı lekeleri yok eder. Ayrıca alüminyum ve çelik 
çaydanlıkların temizliğinde kullanılır.
Kullanım Şekli : 1'e 10 su ile seyreltilerek kullanılır.
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30 - 60  Lt.AQUA MACRO 120
KOKU ve YAĞ GİDERİCİ ÇOK YÖNLÜ GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Sağlığa zararlı hiçbir kimyasal madde içermeyen, doğal yağ çözücü ve koku giderici genel 
temizlik ürünüdür. Doğal portakal kokusu ile uygulanan yüzeylerde hoş bir koku bırakır. 
Solvent içermez. Gıda maddesi işletmeleri, mutfak, yemekhane, çöp konteynırları vb. 
alanlarda uygulanabilir.
Kullanım Şekli : 1 birim ürün 10 ila 30 birim su ile seyreltilerek kullanılır. 

30 - 60  Lt.AQUA DOLP 130
KONSANTRE HALI ŞAMPUANI ve PARLATICISI

Halı ve döşemelik kumaşlarda kalıcı temizlik ve parlaklık sağlayan konsantre halı şampuanı 
ve parlatıcısıdır. Özel formülü sayesinde hızlı kurur. Renkleri soldurmaz. halı ve kumaşlarda 
ilk günkü parlaklığını ve canlılığını kazandırır. Antistatiktir.
Kullanım Şekli: El ile yıkamada 1/10, yıkama makinlerinde ise 1/20 oranında su ile 
syreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA GLASS 140
CAM TEMİZLEYİCİSİ

Cam vitray, ayna, tüm parlak ve sert yüzeyler ile kristal avizeler ve diğer aydınlatma 
malzemelerinde iz bırakmadan mükemmel temizlik ve parlaklık sağlar. Yüzeyin toz tutmasını 
önler.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

36 - 72  Kg.AQUA WAY 150
GÜÇLÜ FIRIN, İS, KURUM ve YANIK YAĞ TEMİZLEYİCİSİ

Özellikle gıda sektörü için üretilmiş fırın, fırın tavaları, yanmış yağlar, katran, kurum 
kalıntıları, baca dumanı ve davlumbaz temizliğinde kullanılan yanmaz, konsantre su bazlı  
temzileyicidir. Kötü koku ve kalıntı bırakmaz.
Kullanım Şekli : 1'e 5 ial 1'e 25 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

36 - 72  Kg.AQUA DR 160 / 161 (TOZ)
LOGAR AÇICI

Mutfak ünitelerini logarlarında biriken yağı borunun içinde kolayca akacak şekilde çözerek 
tıkanmayı önler. Duman çıkarmadan tıkanmış boru ve giderleri açar. Likit bir üründür.
Kullanım Şekli : Bir miktar ürün saf olarak tıkalı gidere dökülür sonra 5 yada 10 katı 90°C 
sıcak su ilave edilir. 

30 - 60  Lt.AQUA WIDE 170
ÇAMAŞIR SUYU

Her türlü ağartma ve dezenfeksiyon işlemlrinde, beyaz çamaşırlarda, tuvalet ve banyo 
hijyeninde kullanılır. 
Kullanım Şekli : 1'e 2 suyla seyreltilerek kullanılır.

AQUA POLYMER 180
POLİMER BAZLI SERT ZEMİN CİLASI

30 - 60  Lt.AQUA MCL 190
KRİSTALİZE MERMER CİLASI

Mermer, traverten, karo vb. kalsiyum karbonat bazlı taşların parlatılmasında kullanılan 
üstün nitelikli kristalize yer cilasıdır.
Kullanım Şekli : 1 kg. / 100 m² alana makina ile uygulanır. 3 Kat uygulanması tavsiye edilir. 

GENEL TEMİZLİK GRUBU 

ENDÜSTRİYEL BAKIM KİMYASALLARI

Polimer bazlıdır. Yüzeyde kendinden parlayan sert ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Kir tutmaz, 
yüzeylerin günlük temizliği kolaylaştırır. Tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyeniktir. Kayganlık 
yaratmaz. Yüksek devirli cila makinesi ile bakımı yapıldığında fevkalade bir parlaklık elde eder. Çok 
u z u n  s ü r e  d a y a n ı r  v e  e k o n o m i k t i r .  K a r o ,  t a ş ,  m o z a i k ,  m e r m e r
traverten, PVC, marley linoneum gibi yüzeylerin parlatılmasında ve kaplanmasında kullanılır. Çevre 
sağlığına uygundur. 
Kullanım Şekli: Yıpranmış, çizilmiş bölgelere 1:1 seyreltilerek sprey şişesinden püskürtülür ve 
parlatma pedi makine ile kurutulur.
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30  Lt.PENGUIN 10
KONSANTRE ENDUSTRİYEL CİLT TEMİZLEME ÜRÜNÜ

Konsantre endüstriyel cilt temizleme ürünüdür. Ellerdeki ağır kir, yağ, is kurum ve muhtelif 
kirler bazı boya ve mürekkepleri mükemmel şekilde temizler. Az köpürür, kolay durulanır. Cilt 
koruyucu ve etkili nemlendiriciler içerir. Çok konsantre bir üründür.
Kullanım Şekli : 1'e 5 ila 1'e 7 su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme sonrası yoğunlaşır.

1 - 10 - 30  Kg.PENGUIN F13
ENDÜSTRİYEL TİP EL TEMİZLEYİCİ

Sanayide ağır yağ, katran, karbon ve birçok boya ve mürekkep gibi cilde zarar veren 
kimyasalların etkisini yok ederek çalışan kişilerin ellerini koruyan güçlü endüstriyel tip el 
bakım kremidir.
Kullanım Şekli : Çalışma öncesi ele uygulanır, iş bitiminde eller durulanır.

PENGUIN N15
ENDÜSTRİYEL TİP EL TEMİZLEYİCİ

Ellerin ağır yağ, katran, karbon ve birçok boya ve mürekkepten kolaylıkla temizlenmesi için 
geliştirilmiş endüstriyel tip krem el temizleyicisidir. İçindeki cilt besleyiciler sayesinde elleri 
korur ve yumuşatır. Hoş kokuludur.
Kullanım Şekli : Eller ıslatılmadan çok az ürün ele alınarak ovuşturulur, su ile durulanır.

30 - 60  Lt.HEAVEN 20 
ENDÜSTRİYEL CİLT TEMİZLEYİCİ

Ellerdeki yağı, isi, kurum ve muhtelif kirleri temizleyen endüstriyel cilt temizleme ürünüdür.
Cildi temizlerken nemlendirir. Köpüğü ayarlıdır, kolay durulanır, ekonımiktir.
Kullanım Şekli : 1'e 5 su ile seyreltilerek kullanılır. Seyreltme sonrası yoğunlaşır.

30 - 60  Lt.HEAVEN N25
KÖPÜKLÜ SIVI EL SABUNU

Bol köpüklü, hoş kokulu, kolay durulanan köpüklü el yıkama sabunudur. Cildin doğal yağ ve 
nemini almadığı gibi içerdiği nemlendiriciler sayesinde cildi yumuşatır.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA BODY 30
SIVI SABUN

Hoş kokulu, gliserinli, ekonomik sıvı el sabunudur. pH: 5.5'tir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA SAMP 40
VUCUT ŞAMPUANI

Özel olarak formüle edilmiş lanelinli vücut şampuanıdır. Cildi kurutmadan temizler, 
içeriğindeki lanelin sayesinde cildin kurumasını önler ve cildi besler. pH: 5.5'tir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AQUA FOAM 50
KULLANIMA HAZIR KÖPÜK SABUN

Özel olarak formüle edilmiş gliserinli köpük sabunudur. Yumuşak formülüyle cildi 
kurutmadan temizlerken içeriğindeki gliserin ile cildi yumuşatır ve besler. pH: 5.5'tir.
Kullanım Şekli : Ürün özel çelik ekipmanı ile kullanılır. Eler ıslatılmadan çok az ürün ele 
alınarak ovuşturulur, su ile durulanır. 

LİKİT CİLT TEMİZLEME GRUBU 

1 - 10 - 30  Kg.
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30 - 60  Lt.BRIGHT 230
BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN DURULAMA ve PARLATMA MADDESİ

Sanayi tipi otomatik bulaşık makineleri için durulama ve parlatma maddesidir. Bütün su 
sertlik derecelerinde etkindir. Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen 
malzemenin parlamasını sağlar. Leke Bırakmaz. Köpüklenmeyi önleyerek bulaşıklarda 
deterjan artığı kalmamasını sağlar. 
Kullanım Şekli : Sanayi tipi bulaşık makinelerinde bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılır. 
Litre başına 0,1 gr. dozajlama yapılır.

30 - 60  Lt.AQUA BY 240
BULAŞIK YIKAMA SIVISI

Ekonomik, her türlü bulaşık için uygun, kolay durulanabilen elde bulaşık yıkama sıvısıdır. 
Leke Bırakmaz.
Kullanım Şekli : Yıkanacak bulaşık miktarına bağlı olarak yıkama suyuna direkt ilave edilir.

30 - 60  Lt.AQUA MKC 250
BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Otomatik bulaşık makineleri için oözel olarak formüle edilmiş kireç çözücüdür. Bulaşık 
makinesini kireçten korur. Enerji kaybını önler. Paslanmaz çelik üzerinde korozif etkisi 
yoktur.
Kullanım Şekli : Bulaşık makinesinin hazne kapasitesine ve kireç tabakasının yoğunluğuna 
göre 1:10oranında ilave edilir.

30 - 60  Lt.AQUA MARİN 205
KONSANTRE ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI

Kolay durulama özelliğine sahip konsantre elde bulaşık yıkama sıvısıdır. Fosfat İçermez. 
Güçlü formülü ve bol köpüğü sayesinde ovma gerektirmez. Leke bırakmaz.
Sert sularda dahi çok etkilidir. İçeriğindeki yumuşatıcı sayesinde ellere zarar vermez.
Kullanım Şekli : Yıkanacak bulaşık miktarına bağlı olarak yıkama suyuna direkt ilave edilir.

30 - 60  Lt.AQUA SEL 210
KÖPÜKLÜ ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVISI

Bol köpüklü, parfümlü her türlü bulaşık için uygun elde bulaşık yıkama deterjanıdır. 
güçlü formülü ile en ağır yemek yağlarını çözer. Ovma gerektirmez, ekonomiktir.
Kullanım Şekli : Yıkanacak bulaşık miktarına bağlı olarak yıkama suyuna direkt ilave edilir.

30 - 60  Lt.MATIC 220
BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN KONSANTRE YIKAMA ŞAMPUANI

Sanayi tipi otomatik bulaşık makinesi deterjanıdır. Özellikle farklı sertlikteki sularda 
mükemmel netice almak için geliştirilmiş bir üründür. Kire ve yağa çok iyi nüfuz ederek ağır 
kokuları giderir. Lekesiz temizlik sağlar. 
Kullanım Şekli : Sanayi tipi bulaşık makinelerinde bağlanan dozaj üniteleri ile kullanılır. 
Litre başına 1,5 ila 3,5 gr. arasında dozajlama yapılır. 

BULAŞIK YIKAMA GRUBU 

ENDÜSTRİYEL BAKIM KİMYASALLARI

ODA PARFÜMLERİ GRUBU 

AQUA SMELL/OCEAN/YASEMİN/
MANOLYA/CLARA/MELON/TUANA/SUNX
ODA PARFÜMLERİ

Yaşanan her türlü mekanın hoş kokmasını  sağlayan oda parfümlerid ir .  
Yıkanan çamaşırların üzerine yada dolap içlerine sıkıldığı takdirde giysiler uzun süre kokar. Ferah 
çiçek kokusu, Tropikal meyve özü, bahar kokusuyla tüm kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
Kullanım Şekli : İstenilen koku derecesine göre saf olarak veya seyreltilerek ortama 
püskürtülür.

5 - 10 - 30  Lt.
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30 - 60  Lt.FG300
MİKROP ÖLDÜRÜCÜ ve TEMİZLEYİCİ

Gıda maddelerinin temas ettiği tüm yüzeyleri temizleyen, dezenfekte eden ve koku gideren 
mikrop öldürücü ve temizleyicidir. Mantar ve küf oluşumunu engeller. Gram(+) ve (-) 
bakterileri kontrol eder ve çözer. Kalıntı bırakmaz.
Kullanım Şekli : 1/50 ila 1/300 oranlarında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.LP301
MİKROP ÖLDÜRÜCÜ DEZENFEKTAN

Legionella pneummophilla bakterisinin neden oduğu Lejyoner hastalığına karşı geliştirilmiş mikrop 
öldürücü dezenfektandır. Klima ve havalandırma sistemlerinin dezenfkte edilmesinde kullanılır. Su 
depolarındaki kireç ve pas temizliği sonrasında kullanım suyuna dozajlanarak ilave edilir. Duş 
başlıklaro, havuzlar, sıcak su boyler sistemleri, tuvaletler, logar kıyılar, döşemeleri, duvarları 
dezenfekte eder.
Kullanım Şekli : Klima ve ortam temizliğinde 1/20 ila 1/50 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. Su 
Depolarında 100 ton suya 1 kg. ürün dozaj pompasıyla dozajlanır.

30 - 60  Lt.FGA 303
AYAK DEZENFEKTANI

Gıda İşletmelerinde ayak paspaslarında uygulanır ve gıda alanına mikrop taşınmasını 
engeller. 
Kullanım Şekli : 1'e 20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.FGS 305
SEBZE ve MEYVE DEZENFEKTANI

Gıda maddelerini temizler, dezenfekte eder. Kullanımı kolaydır ve har tülü suda etkilidir.
Meyve ve Sebzedeki mikrobiyal üremeyi engeller, koruma sağlar.
Kullanım Şekli : 1'e 300 oranında su ile seyreltilarak kullanılır.

30 - 60  Lt.HND 310
ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI

Özel olarak formüle edilmiş durulama gerektirmeyen alkol bazlı el dezenfektanıdır. 
Bakterisid, Fungusid ve Antiseptik etkilidir. Cildi kurutmaz, yumuşatır. Tüm cilt tipleri için 
uygundur.
Kullanım Şekli : Bir miktar ürün ele alınır, ovalanır, durulanmaz.

30 - 60  Lt.HNJ 311
JEL TİPİ EL DEZENFEKTANI

Özel olarak formüle edilmiş Bakterisid, Fungusid ve Antiseptik özellik taşıyan, durulama 
gerektirmeyen güçlü el dezenfektanıdır. Kullanımı kolaydır, çabuk kurur, gıda sektörü için 
formüle edilmiştir, cildi kurutmaz, ellerdeki çatlakları önler.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AIR 320
DEZENFEKTAN ve KOKU GİDERİCİ

Mikrop barındırabilecek hava filtreleri, hava boruları, çöp kutuları, dolap içleri, elektrik 
düğmeleri, ofis ve hastane ekipmanlarını dezenfekte eden güçlü bir koku giderici ve 
dezenfektandır. Püskürtülen yüzeyde gram-pozitif ve Gram negatif bakterileri, mantar ve 
küfleri yok eder.
Kullanım Şekli : Saf olarak ortama püskürtülür.

30 - 60  Lt.CTA 330
ANTİSEPTİK LİKİT EL SABUNU

Antiseptik, hoş kokulu köpüklü likit el sabunudur. Gram negatif ve pozitif bakterilere karşı 
bakterisid ve mantar türlerine karşı fungusid etkilidir. Cilt pH'na uygundur. (pH: 5.5)
Kullanım Şekli: Saf olarak kullanılır.

DEZENFEKTAN GRUBU 
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1 Ad. TabletLP TABLET 340
LEJYONER TABLET

Legionella pneumophila bakterisine karşı koruma sağlayan tablettir. Klima ünitelerine 
yerleştirilir ve aylar süren koruma sağlar.
Kullanım Şekli : Klima ünitelerine yerleştirilir ve 30 - 45 gün aralıklarla değişirilir.

30 - 60  Lt.WIDE 350
KLOR BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

Yüzeyleri temizleyerek bakterileri öldürmek için dezenfektan olarak Kullanılır.
Kullanım Şekli : 1'10 ile 1'100 Oranında seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.KLY
ANTİSEPTİKLİ KÖPÜK SABUN

Enfeksiyon riski taşıyan gıda sektörlerinde ve hastaneler için konsantre köpük sabunudur. 
Gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı bakterisid, mantar türlerine karşı fungusid 
etkilidir. içeriğindeki gliserin cildi yumuşatır ve besler.
Kullanım Şekli : 1'e 3 seyrelttikten sonra köpük aparatı ile kullanılır. 

30 - 60  Lt.MOTO CLEAN 3010 

Dik yüzeylerde tutunabilme özelliğinden dolayı, ulaşılması zor dik ve dar yerlerdeki yağ gres 
wax ve katranları yüzeye yapışarak kendi içine emerek temizlik yapan bir üründür. Alkali ve 
asit içermediğinden kullanıldığı yüzeylere zarar vermez. 
Kullanım Şekli: Kirin yoğunluğuna göre 1 birim su ile seyreltilerek yada saf kullanılır. 1/3 
oranına kadar su ile seyreltilebilir.

30 - 60  Lt.MOTO GUARD 3011

Motor bölgesinde oluşan kir, yağ ve lekelerin temizliğinden sonra kullanılan kirlenmeyi 
geciktirici bir üründür. Motor aksamlarının kir tutması engellenir. Motor yüzeyinde parlak bir 
görünüm sağlanır. 
Kullanım Şekli: Motoru temizleyip iyice kuruduktan sonra püskürtücü yardımıyla 
MOTOGUARD uygulayınız ve kurumasını bekleyiniz. Saf olarak kullanılır. 

30 - 60  Lt.JANT GLEAN  3012

Araçların jantlarını üzerinde oluşan balata ve asfalt tozlarının, su ile temizlenmesi zor kirlerin 
temizliğinde kullanılır. 
Kullanım Şekli: 1/1 yada 1/5 oranında su ile seyreltilerek yüzeye püskürtülüp fırça yardımı 
ile temizlenir ve durulanır. 

DEZENFEKTAN GRUBU 

ENDÜSTRİYEL BAKIM KİMYASALLARI

30 - 60  Lt.AC CAR N 3000
KONSANTRE FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Araç üzerindeki boyaya zarar vermeden ve leke bırakmadan kir, yağ, toz ve çamuru temizler.
Fırçasız, ovma gerektirmeyen püskürtme metodu ile uygulanır.
Kullanım Şekli : Yüzeydeki kirin yoğunluğuna göre ortalama 1/50 ila 1/100 oranında 
seyreltilir.

30 - 60  Lt.AC CAR 3001 
OTO ŞAMPUANI

Araç üzerindeki kir, yağ, toz ve çamuru temizler. Bol köpüklü oto şampuanıdır.
Kullanım Şekli : Yüzeydeki kirin yoğunluğuna göre ortalama 1/10 ila 1/30 oranında 
seyreltilir.

30 - 60  Lt.AC RLS 3005 / 3006 (SİLİKONLU)
OTO LASTİK PARLATICI

Lastiklerdeki kir ve lekeleri kolaylıkla temizler, kalıcı bir parlaklık sağlar. 
Kullanım Şekli : 1'e 5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır. 

OTO BAKIM VE 
TEMİZLEME ÜRÜNLERİ 

30 - 60  Lt.TORBIDOS 2080
TORPİDO SÜTÜ

Tüm torpido, plastik tampon, tavan, kapı, kapı panelleri, iç ve dış plastik aksesuarlarda 
kullanılır. Özel formülayonu sayesinde araçlarda kalıcı bir temizlik ve parlaklık bırakır.
Kullanım Şekli : İstenen temizlik efektine göre 1'e 1 seyreltme ile ya da saf olarak kullanılır.

MOTOR TEMİZLEYİCİSİ 

MOTOR PARLATICISI VE KORUYUCUSU 

JANT PARLATICI
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15  Kg.AQUA DC 500
AZ KÖPÜREN AĞARTICILI TOZ DETERJAN

Çamaşırhanelerde kullanılan otomatik makineler için özel olarak hazırlanan az köpüren 
ağartıcılı toz deterjandır. Özellikle protein ve kan lekelerinin giderilmesinde etkin 
olarakkullanılır.
Kullanım Şekli : Endüstriyel tip çamaşır makinesinde kullanıma uygundur.
1 kg. kuru çamaşıra 5 ila 10 gr arasında kullanılır.

30  Kg.AQUA VZ 510
SÜPER KONSANTRE ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

Kireçli ve tuzlu sularda maksimum yumuşatma etkisi gösteren konsantre çamaşır 
yumuşatıcısıdır. Özellikle havlu ve yünlülerde çok iyi sonuç verir. Çamaşırların daha çabuk 
kurumalarını sağlar ve buruşmalarını önler.
Kullanım Şekli : 40 kg. çamaşır için 100 ml kullanılır.

15  Kg.AQUA DPV 520
AĞIR KİR ve YAĞ SÖKÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

Ağır kir, yağ lekelerinin giderilmesi için geliştirilmiş yardımcı yıkama maddesidir. 
Özellikle kanlı çamaşırlarda etkindir. Her türlü kumaşın yıkanmasında kullanılır.
Kullanım Şekli: Endüstriyel tip çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. 1 kg. kuru 
çamaşıra 5 ila 7 gr arasında kullanılır.

15  Kg.AQUA DCP 530 
OKSİJEN AĞARTICI

Oksijen bazlı ağartıcılı yardımcı yıkama maddesidir. Çamaşırları yıpratmaz. Beyaz 
çamaşırlarda güvenle kulanılır. 
Kullanım Şekli : Endüstriyel tip çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. 1 kg. kuru 
çamaşıra 5 ila 10 gr arasında kullanılır.

30-200  Kg.AC PH 2047
PH Düşürücü ve dengeleyici 

Çeşitli nedenlerle yükselen sistem pH’sını dengelemek için geliştirilmiş inorganik bir asittir 
pH değerine göre 2 g/m³ değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine kadar 
kullanılmalıdır.

15  Kg.AQUA CKÇ 540 
ÇAMAŞIR MAKİNASI KİREÇ ÖNLEYİCİ

Çamaşır makinelerinde kireç ve tortu oluşumunu engelleyerek makinenin zarar görmemesini 
sağlar ve makinenin ömrünü uzatır. Çamaşır makinesinin kireç tutmamasını sağlar, elektrik 
ve su tasarrufu sağlar. Çamaşır makinesinin ve parçalarının ömrünü uzatır.
Kullanım Şekli : Suyun sertliğine göre çamaşır makinesinin deterjan gözüne katılır.

15  Kg.AQUA DZ 550
ENZİM 

Çamaşırdaki kan ve protein lekelerini kolaylıkla çıkarabilen bir üründür.
Kullanım Şekli : Lekenin üzerine püskürtme ya da lekeli yüzeyin daldırılması metodu ile 
kullanılır.

30  Kg.AQUA DSL 560
ÇAMAŞIR KİR ve YAĞ ÇÖZÜCÜ

Çamaşırdaki yağ ve kirleri kolayca çıkartır. Sanayi tip çamaşır makinelerinde veya 
kire püskürtme metodu ile uygulanır.
Kullanım Şekli : Kirin yoğunluğuna göre yüzeye püskürtülebilir ya da sanayi tip çamaşır 
makinesinde 1'e 5 ila 1'e 10 oranında seyreltilerek kullanılır.

ÇAMAŞIR YIKAMA GRUBU 

30-200  Kg.AC PH 2046 
PH Yükseltici ve dengeleyici 

Çeşitli nedenlerde düşen sistem pH’sını dengelemek için geliştirilmiş inorganik alkali bir 
üründür. pH değerine göre 2 g/m³ değerinde başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine 
kadar kullanılmalıdır.
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30 - 60  Lt.AC KK 3070 (1103)

GIDA SANAYİ İÇİN KAZAN TAŞI VE KOROZYON ÖNLEYİCİ 

Kazan sularına oluşabilecek sertlikleri önleyen ve oksijen ve oksijen korozyonunu inhibe eden 
üründür. Gıda sanayi için formüle edilmiştir. Sistemlerdeki kışır ve kirecin ileride 
yaratabileceği sorunlara karşı koruma amaçlı kullanılır. 
Kullanım Şekli : Ton başına 100 - 200 ml. dozajlanır.

30 - 60  Lt.AC KK 3060 (1420)

KONDENS HATTI KOROZYON ÖNLEYİCİ 

Buhar ve kondens hatlarında destekleyici ve korozyon önleyici olarak kullanılır. Sistemlerdeki 
kırış ve kirecin ileride yaratabileceği sorunlara karşı koruma amaçlı kullanır.
Kullanım Şekli : Sistem tip ve parametlerine göre dozajlama yapılır.

30 - 60  Lt.AC CAULORON 3040 (2102)

ORGANİK ESASLI SOĞUTMA SUYU KATKISI 

Özel formülasyonlu kışır ve korozyon inhibitörüdür. Açık ve yarı açık soğutma suyu 
devrelerinde kullanılır. Sistemlerdeki kışır ve kirecin ileride yaratabileceği sorunlara karşı 
koruma amaçlı kullanılır.
Kullanım Şekli : Analiz sonucu çıkan CaCO³ miktarına bağlı olarak ton başına 100 - 600 ml. 
arasında kullanılır. 6 - 12 haftalık kullanımlar sonrasında kışır ve korozyon oluşumunu önler.

30 - 60  Lt.AC PROTECT 2040 (1204)

KAZAN SUYUNDA KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

Yumuşak su kullanılan merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinde, buhar kazanlarında kışır, 
depozit ve korozyon önleyicidir. Sistemlerdeki kışır ve kirecin ileride yaratabileceği sorunlara 
karşı koruma amaçlı kullanılır. 
Kullanım Şekli : Ton başına 100 - 200 ml dozajlanır.

30 - 60  Lt.AC COLLAP 2042
KİR ve KUM ÇÖKTÜRÜCÜ

Su sistemlerinde ve kapalı devre sistemlerinde askıda kalmış kir ve kum taneciklerinin 
çöktürülmesinde kullanılır.
Kullanım Şekli : Kapalı devre sistemlerde kir yoğunluğuna göre sisteme ilave edilir.

30 - 60  Lt.AC KLK 2044 (2502)

KLİMA SİSTEM TEMİZLEYİCİ

Klima sistemlerinde kireç ve kışır oluşumunu engeller. Mevcut kireci çözer. Isı transferini 
engelleyen kir ve tozu çözer. Klimanın ömrünü uzatır.
Kullanım Şekli : Klima sistemine eklenir.

30 - 60  Lt.AC KMO 2045 
KÜF VE MANTAR ÖNLEYİCİ BİOSİT 

Soğutma suyu sistemlerinde küf ve mantar oluşumunu önleyici biosittir. Bakteri, mantar ve 
yosun üremesini önleyen çok etkili ve köpük yapmayan yapıda biosittir. Geniş bir spektrumda 
ve düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Klor ihtiva etmez. Non oksidant bir üründür. AC KMO 
2045, insan tenine temas eden su sistemlerinde (yüzme havuzu gibi) güvenle kullanılır. 
Kullanım Şekli : Sürekli uygulamalarda 100 m³ suya 3-5 lt. ürün ilave edilmeldir. Su 
tahliyesinden sonra işlem tekrarlanır. 

ENDÜSTRİYEL BAKIM KİMYASALLARI

30 - 200 Kg.AC pH 2046
pH YÜKSELTİCİ VE DENGELEYİCİ 

Çeşitli nedenlerde düşen sistem pH’ını dengelemek için geliştirilmiş inorganik alkali bir 
üründür. pH değerine göre 2 g/m³ değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH 
değerine kadar kullanılmalıdır. 

AC pH 2047 
pH DÜŞÜRÜCÜ VE DENGELEYİCİ

Çeşitli nedenlerle yükselen sistem pH’ını dengelemek için geliştirilmiş inorganik bir asittir. pH 
değerine göre 2 g/m³ değerinden başlayarak kademeli olarak istenilen pH değerine kadar 
kullanılmalıdır. 

30 - 200 Kg.
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35 - 70 Kg.AC LIME 1010
KANSANTRE TORTU ve KİREÇ ÇÖZÜCÜ

Özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan kireç, mineral tortular, yosunlaşma ve 
pasin giderilmesinde kullanılan çok konsantre asidik temizleyicidir. Kireci iyonize halinde 
bünyesine alarak çözer. Metal yüzeylere zarar vermeyen inhibütörler içerir.
Kullanım Şekli : Tortu ve kirecin yoğunluğuna göre 1/10 oranında su ile seyreltilir.

35 - 70 Kg.AC LIMETOR 1011
EXTRA TORTU, KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ

Çimento, kireç, tortu kalıntıları ve pas özel formülü sayesinde güvenle uzaklaştıran asit tipi bir 
üründür. Metal yüzeylerdeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizler.
Kullanım Şekli : Tortu ve kirecin yoğunluğuna göre 1/20 oranında su ile seyreltilir.

30 - 60  Kg.COMPENAT 1020
METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Tek uygulamada metal yüzeyden pası, yağı ve gresi temzileyerek metal yüzeyi boyaya ve 
kaplamaya hazırlar. Metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha 
iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası oluşturur.
Kullanım Şekli : 1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AC-SOL 1030
YAĞ ÇÖZÜCÜ ENDÜSTRİYEL SOLVENT

Özellikle kurumu, katranlaşmış yağ ve gresi temizleyen güçlü bir yağ çözücüdür. Yanıcı 
değildir. Ekonomiktir.
Kullanım Şekli : Kirin ve yağın yoğunluğuna göre 1'e 4 ila 1'e 20 oranında su ile seyreltilir.

30 - 60  Lt.AC SOL B 1035
ENDUSTRİYEL YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Endüstriyel yüzey temizleyicidir. Elektronik üretim tesislerinde özellikle metalik ve füme 
renkli yüzeylerden, montaj aşamasında oluşan yağ ve parmak izlerini giderir. Bakalit ve 
plastik yüzeylerde güvenle kullanılır. Durulama gerektirmez. 
Kullanım Şekli : 1'e 8 oran su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AC MAX N 1060 
AĞIR YAĞ, GRES, KATRAN VE WAX ÇÖZÜCÜ

Ağır yağ, gres, katran ve wax sökücü üründür. Su ile seyreltildiğinde oluşturduğu emülasyon 
sayesinde dik yüzeylere tutunur ve yağı, kiri bünyesine alana kadar yüzeyde kalır. Ovalamaya 
gerek kalmadan çözer. Klorlu solvent, asit, alkali içermez. Buhar çıkarmaz.
Kullanım Şekli : 1/4 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AC KBC 1065
KAR BUZ ÖNLEYİCİ

Yollarda, köprülerde viyadüklerde, soğuk hava depolarında buzlanmaya karşı kullanılan 
antifiriz etkisi ve uygulandığı yüzeyde oluşturduğu tabaka sayesinde; buz oluşumunu ve karın 
yüzeye yapışmasını engeller. Asidik bir ürün olmadığı için beton, asfalt ve metal aksamlara 
zarar vermez. Çok düşük sıcaklıklarda (-40°C) iyi sonuç verir. Yanıcı değildir. Çevre dostudur. 
Kullanım Şekli : Kar veya buz üzerine saf olarak dökülerek uygulanır.

TEKNİK GRUP 

30 - 60  Lt.AC FUGE 1050
DİKEY CEPHELER İÇİN SU GEÇİRMEZLİK MALZEMESİ

Dikey duvar ve cephelerin su geçirmez hale getirilmesinde kullanılan nemden koruyucu bir 
üründür. Suyun mikro çatlaklardan içeri sızmasını engeller. Renksiz, yapışkan olmayan, uzun 
süre dayanıklı ve duvarın nefes almasına olanak tanıyan özelliklere sahiptir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır. 1 Lt. ürün ortalama 5 m² alan kaplar.

30 - 60  Lt.AC SOL LF 1036
KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ GÜÇLÜ YAĞ TEMİZLEYİCİ

Özellikle basınçlı yıkayıcılar için geliştirilmiş bir üründür. Kontrollü köpük özelliği ile devir 
daimli ve püskürtücülü tüm sistemlerde kullanılır. asit, kostik, solvent içermez.
Kullanım Şekli : Özellikle basınçlı tip bahçe yıkama makinelerinde 60-70 c sıcaklıklarda su 
kullanılması tavsiye edilir. Sıcak veya soğuk su ile 1/10 - 1/50 oranında su ile seyreltilir.

30 - 60  Lt.AC CLEAN 1040 
SUYLA SEYRELTİLEBİLİR YAĞ ÇÖZÜCÜ TEMİZLEYİCİ

Metal yüzeylerde özellikle boyama öncesi metal temizliklerinde kullanılan 
çok amaçlı suyla seyreltilebilir temizleyici yağ gidericidir. Boyama öncesi metal 
temizliklerinde güvenle kullanılır.
Kullanım Şekli : 1 birim 20 ile 30 birime kadar su ile seyreltilebilir. Hazırlanan çözelti fırça 
veya bezle silerek uygulanır.
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36 - 72  Kg.AC TON 1070
SÜPER KONSANTRE HARÇ VE BETON SÖKÜCÜ

İnşaat sonrası oluşan harç, kireç ve beton atıkların kolay ve mükemmel şekilde temziler. 
Ayrıca çimento siloları, transmikserler, beton pompalar ve betoniyerlerden harç, beton ve 
çimento atıklarını kolayca temizler. Uygulandığı yüzeye zarar vermez, makinelerin ömrünü 
uzatır. 
Kullanım Şekli : Tortuların kalınlığına göre 1/5 oranında su ile seyreltilir.

30 - 60  Lt.EL PRO 1080
ELEKTRİKLİ CİHAZLARIN RUTUBET, KİR, YAĞ VE PASAK TEMİZLEYİCİSİ

Elektrik motor ve aksamlarının demonte edilmeksizin temizlenmesinde ve nemin 
uzaklaştırılmasında kullanılan yalıtkan bir solventtir. Kontaktörlere, motor sargılarına tüm 
toz, yağ, pasak ve rutubet giderinceye kadar püskürtülür. Hızlı buharlaşır.
Kullanım Şekli : Direkt olarak yüzeye uygulanır.

30 - 60  Lt.ELK CART 1081
ELEKTRONİK KART TEMİZLEYİCİ

Elektronik devre kartlarının temizliğinde güvenle kullanılabilen bir temizlik ürünüdür. 
Temizlenecek kartların üzerindeki toz ve pasakları kolayca temizler.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır. 

30 - 60  Lt.ELP PROTECT 1082 
ELEKTRİK EKİPMANINI NEMDEN KORUYUCU BİLEŞİK

Elektrik ekipmanını ve elektrik motorlarını nemden koruyucu bileşiktir. Cihazların nem 
korozyondan korunmasını sağlayarak ömrünü uzatır, kısa devreleri önler. Motorları yağlar ve 
izalasyona katkı sağlar. Yüzeyde şeffaf ve kalıcı bir tabaka oluşturur.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AC RUST 1100
NUFUZ EDİCİ VE GEVŞELTİCİ

Sıkışmış, paslanmış civataları, somunları, bağlantı elemanlarını, uzun süre kullanılmadığı 
için paslanarak kaynamış olan alet ve ekipmanı çok kısa sürede gevşeterek tekrar 
kullanılabilir hale getirir. Gevşetici özelliğinin yanında temizleyici, yağlayıcı ve pas önleyici 
özellikleri vardır.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.GR PROTECT 1110
DEMİR VE ALAŞIMLARI İÇİN KORUYUCU YAĞ

Anti korozif ve antibakteriyal kimyasallar, film yapıcı polimerler içeren bir madeni yağ 
karışımıdır. Özellikle atölye tipi imalathanelerde elde edilen makine ve yedek parçalarda veya 
kalıplarda nötr veya asidik bir temizleme yapıldıktan sonra bu yağın sürülmesiyle yüzey 
üzerinde uzun süre paslanma oluşmaz. Yüzeyde hızla homojen, ince va kalıcı bir yağ filmi 
oluşturur. Bu yağ filmi uygun depolama şartları içinde malzemenin paslanmasına da engel olur.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.AC RING 1120 / 1121
SOLVENT İÇERMEYEN YAĞ ÇÖZÜCÜ - TASKİLER İÇİN ZEMİN TEMİZLEYİCİ 

Özellikle gıda üzerine üretim yapan fabrikaların bakım departmanlarında güzenle kullanılan 
solvent ve koku içermeyen, yanıcı olmayan yağ çözücü bir üründür. Köpüklü ve köpüksüz 
olmak üzere iki versiyonu vardır. 
Kullanım Şekli : 1'e 20 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

36 - 72  Kg.AC RUST NF 1130
SÜPER KONSANTRE PAS VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

Kapalı devre dolaşım sistemlerinde, soğutma kulelerinde veya buhar kazanlarında dolaşım 
suyuna ilave edilen pas ve korozyon önleyici üründür. Bor yağı ile işlem yapan makinelerde 
bakteri oluşumunu önler. Ekonomiktir, çok yüksek oranda su ile seyreltilerek kullanılır, 
durulama gerektirmez. Asitli bileşik içermez. 
Kullanım Şekli : 1/60 ila 1/100 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

TEKNİK GRUP 

ENDÜSTRİYEL BAKIM KİMYASALLARI

30 - 60  Lt.ELT OUT 1083
TUTKAL SÖKÜCÜ

Tutkal lekelerini, yapışmış reçine kalıntılarını rahatlıkla çözebilen bir üründür.
Kullanım Şekli : Ürün saf olarak lekenin üzerine püskürtülür.

30 - 60  Lt.MECANIC 1090
MEKANİK PARÇA TEMİZLEYİCİ

Mekanik parça temizlikleri ve her türlü hassas ekipmanın yağdan ve kirden arındırılması için 
geliştirilmiş bir üründür. Aynı zamanda mum, asfalt, mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri 
giderir. Metali arındırmaz. Plastik, kauçuk ve boya maddesine zarar vermeden temizlik yapar. 
Yüzey üzerinde atık bırakmaz.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.
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36 - 72  Kg.AC BRIHGT 1140
ALÜMİNYUM TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Alüminyum serpantin, radyatör ve peteklerin temizliği/parlatılması için geliştirilmiş asitli 
bileşik içermeyen bir temizleyicidir. Isı transferini engelleyen ve tıkanmalara yol açan yağ ve 
kir tabakaları ile alüminyum oksidi çözer. 
Kullanım Şekli : 1'e 5 ila 25 birim arasında değişen oranlarda su ile seyreltilerek kullanılır.

36 - 72  Kg.AC MIN 1150
SPESİFİK ÇÖZÜCÜ

Çok ağır kirlerin temizliğinde etkilidir. Suyun biriktiği yerlerde oluşan mineral tortuları, 
silisyum kalıntılarını ve pas lekelerini çözer. Silisyumlu suların kullanıldığı kazan ve su 
devrelerinde oluşan tortuların çözülmesinde olumlu sonuç verir.
Kullanım Şekli : 1/10 ila 1/25 oranında seyreltilerek kullanılır.

36 - 72  Kg.ACTOR 1155 
SİLİS VE KİREÇ TORTU ÇÖZÜCÜ BİLEŞİK

Su tankları, su kazanları ve boya kazanları içerisinde oluşan kireç görünümlü silis 
tabakalarının temizliğinde, makine ve ekipmanların yüzeylerinde oluşan kalıntıların 
giderilmesinde kullanılır.
Kullanım Şekli : 1'e 5 ila 20 birim arasında değişen oranlarında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60 Kg. ve
260 Kg. Varil

TX ST 1160 / SKENTLES 1161 / 
SP 1162
TEKSTİL LEKE SÖKÜCÜ

Güvenli bir solvent olup metal parçaların yağ temizmesinde kullanılır. Çok güçlü bir yağ 
sökücü solventtir. Yanıcı değildir. Ucucu bir solventtir. Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz. 
Kullanım Şekli : Saf olarak daldırma püskürtme ve silme yöntemi ile kullanılır. 

30 - 60  Lt.EX CLEAN 1190
FREN BALATA TEMİZLEYİCİ

Fren, balata, kampana, şanzuman, difransiyel temizliğinde kullanılmak üzere formüle 
edilmiştir. Fren sistemini sökmeden uygulanabilir. Fren hidrolik sıvısını, gresi ve yağı kolayca 
çıkarır. Motor toplama ve tamiri esnasında çapak alma ve hasas temizlik için mükemmel bir 
üründür. Dar alanlardaki yağ ve kiri akıtmak veya döşemedeki ağır yağ lekelerini çıkarmada 
kullanılabilir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60  Lt.LOSCLEAN 2000
GÖLGE TEMİZLEYİCİ

Tekstil Sektöründe kumaş ve elyaf üzerinde bulunan harelerin ve gölgelerin temizlenmesinde 
etkilidir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır. 

30 - 60  Lt.INKCLEAN 2020
MÜREKKEP BOYA TEMİZLEYİCİ

Tekstil sektöründe kumaş ve elyaf üzerinde bulunan ıstampa ve markör mürekkepleri, yağkir, 
gres ve diğer lekeler üzerinde etkilidir.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır. 

30 - 60  Lt.AP BRIGHT 2030
ALÜMİNYUM PARLATICI

Tekstil sektöründe çımbar makinelerinde tırnakları temizlemek ve parlatmak
için özel formüle edilmiş üründür. 
Kullanım Şekli : 40-50 derecede 1'e 4 ila 1'e 5 oranına seyreltilir.

TEKNİK GRUP 

TX SL 1170 
METAL YÜZEY YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

Metal parçalardaki her türlü yağları kolay temizlemek için kullanır.
Kullanım Şekli : Saf olarak püskürtme yada daldırma yöntemiyle kullanılır. 

30 - 60  Lt.COMP CLEAN 1180
TARAK TEMİZLEYİCİ

Tekstil makinelerindeki metal ve makine üzerindeki yağları almak için formüle edilen özel 
tarak temizleyici üründür.
Kullanım Şekli : Saf olarak kullanılır.

30 - 60 Kg. ve
260 Kg. Varil
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30 - 60  Lt.STRONCOVER 2050
BETON ZEMİN KAPLAMASI

Beton ve mozaik zeminleri yağla, alkalilere, asitlere ve tozlanmaya karşı korur. Zemini 
sertleştirerek çatlak ve çiziklerin oluşmasına engel olur. Transparan bir görüntüye sahiptir. 
Zemindeki aşınmayı ve tozlanmayı engeller.
Kullanım Şekli : Uygulanacak yüzey uygun bir ürünle iyice temizlenip tozdan arındırıldıktan 
ve kuruduktan sonra fırça ve rulo ile uygulanır.

30 - 60  Kg.MET CLEAN 2060
METAL YÜZEY KORUMA VE FOSFATLAMA ÜRÜNÜ

Metal yüzey koruma ve fosfatlama ürünüdür. Sanayide metal yüzeylerin boya öncesi 
temizlenip korozyona karşı koruma ve boyanın yüzeye daha etkili tutunmasını sağlar. 
Kullanım Şekli : 1'e 1 ile 1'e 10 arası su ile seyreltilerek kullanılır. Daha etkin fosfat 
tabakası oluşabilmesi için seyreltme suyunun sıcaklığı 50-60 C olmalıdır.

30 - 60  Lt.PAINT OUT 2070 / 
PAINT OUT JEL 2071
BOYA SÖKÜCÜ

Özel Formülasyonu sayesinde en zor boya lekelerini dahi çıkarır.
Kullanım Şekli : Ürün saf olarak boyası çıkarılacak yüzeye püskürtme ya da daldırma 
metodu ile uygulanır. Jel fırça ile sürülerek 15 dakika bekletilir. 

30 - 60  Lt.AC GZ 3080
GAZ ALTI ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Kaynak yaparken sıçrayan çapakların yapışmasını, iz yapmasını önlemek için kulanılır.
Kullanım Şekli : 1'e 5 ile 1'10 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AC BANT 3090
BANT KAYDIRICI

Taşıyıcı bant ve paletlerin kayganlığı için kullanılır.
Kullanım Şekli : 1'e 10 ile 1'30 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.AC SPP 4000 
PLASTİK AKSAM VE PVC TEMİZLEYİCİ

Plastik ekipmanın, pvc pencere ve parçalarının temizliğinde güvenle kullanılır.
Kullanım Şekli : Kir yoğunluğuna göre 1'e 5 ile 20 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

30 - 60  Lt.INOX JEL 4010 / INOX SIVI 4011
PLASTİK AKSAM VE PVC TEMİZLEYİCİ

Paslanmaz çelik yüzeyindeki kaynak, ısıl işlem ve her türlü korozyon ve pes lekelerini jel ve 
sıvı özel formülü sayesinde temizler. A131 - 304 - 316 - 321 ve türevleri için uygundur. 
Kullanım Şekli: Yüzeye püskürtme yada sürme yöntemi ile uygulanır. Saf olarak kullanılır. 

TEKNİK GRUP 
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30 - 60  Lt.MASTİTİZ 3020/3025 
SAĞIM MAKİNASI DEZENFEKTANI / İNEK MEMESİ MASTİTİS ÖNLEYİCİ

3020 : Süt sağım makinaları, süzgeçleri, güğümleri iletim ve dolum ekipmanlarının yüzey temizliğinde 
kullanılır. 
3025 : Sağımdan sonra ineklerin memelerini daldırma yöntemi ile dezenfekte eden, mastitis önleyici bir 
üründür. 
Kullanım Şekli : 3020 : Ortalama 1'e 20 Oranında seyreltilerek kullanılır. 
3025: Sağımdan hemen sonra yapılan uygulama (daldırma yöntemi) sayesinde meme başlarının 
dezenfektasyonunu sağlar.

30 - 60  Lt.MATRIX 3030
BETON KALIP AYIRICI

Beton karıştırma mikserlerinin ve harç karıştırma tanklarının yüzeylerinde betonun 
yapışmasını engelleyen bir üründür.
Kullanım Şekli : Saf olarak yüzeye uygulanır.

30 - 60  Lt.CROMX N 3050/1170
PASLANMAZ ÇELİK /KROM TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

3050 : Krom temizleme ve parlatma ürünüdür. Yüzeysel pasları alır. 1170 : Paslanmaz 
çelik/krom temizleyici ve parlatıcıdır. İmalat sanayinde otel ve restoranlarda,paslanmaz çelik 
yüzeylerde güvenle kullanılır.
Kullanım Şekli : 3050 : Saf olarak yüzeye püskürtme metodu ile uygulanır. 1170 : 1 birim 
ürün 5 birim su ile seyreltilerek kulanılır.

30 - 60  Lt.AC ZS 2090 
MEKANİK YAĞ ALMA 

Yağ, mum, asfalt, tutkal mürekkep ve diğer tortu bırakan lekeleri giderir. Araç parçalarında 
mükemmel temizlik sağlar. Üretim hattı ya da tezgah üzerinde elle yapılan temizliklerden, 
tank içindeki yağın çıkartılmasına kadar mükemmel sonuç verir. Sert plastik, kauçuk, boya 
maddesi gibi bir çok izolasyon malzemesi üzerine direkt uygulandığında zarar vermez. Yavaş 
buharlaşma özelliği sayesinde, ıslak tankların içinde kullanıldığı zaman, kullanılan diğer tüm 
çözücülerden daha kısa sürede buharlaşır. Tank temizliklerinde sprey yada fırça ile silinerek 
yada püskürtülerek kullanılır. 
Kullanım Şekli: Saf olarak kullanılır. 
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Dünyanın gelişmiş bir çok ülkesinde kullanılan Endüstriyel Bakım Kimyasalları Konusunda faaliyet gösteren 
firmamız, her alanda geniş bir müşteri kitlesine hizmet vermektedir.

Faaliyet alanlarımız; teknik bakım kimyasalları, temizleyici ve koruyucu ürünler, kaplama ürünleri, genel temizlik 
ve hijyen ürünleri, cilt temizleme ürünleri , kremler, hijyen yıkama ürünleri, oda spreyi, şampuanlar, dezenfektanlar, 
tekstil kimyasalları, kapalı ve açık devre su kimyasal ürün gurupları başlıca faaliyet alanımızdır.

Her türlü sanayi sektörü fabrikalar hastaneler belediyeler işletimler ve tesislerin ürün ihtiyaçlarını karşılamak 
üretimle ilgili sorunlarına kalıcı çözümler getirerek çözmek ve danışmanlık yaparak personeli geliştirmek ve bu 
hizmetlerin.. takibini yapmak başlıca görevimizdir.

Meyve asitleri ve organik kimyasallardan oluşan ürünlerimiz biyolojik olarak parçalanabilir olduğundan insana ve 
doğaya zarar vermez.

Dünya standartlarının belirlemiş olduğu kalite normlarında üretilen ürünlerimiz; ISO 9001:2000 (Kalite Yönetim 
Sistemi) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 işçi Sağlığı Güvenliği, IQ SCC-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi 
HACCP Gıda Hijyen Sertifikası ve Helal Sertifikası kalite sertifikasyonlarına sahip olan tesislerimizde üretilmektedir.

Sloganımızdan da anlaşılacağı gibi amacımız doğal ve kaliteli ürünlerimizin kullanıcılara en iyi yoldan sunularak 
memnuniyetlerini görüp, ürün sonrası hizmetlerimizle mutlu olmaları için çalışmaktır.

ÖNCE İNSAN

Endüstriyel Bakım Ürünlerinde 

Sertifikalarımız 

Referanslarımız 



Önce insan 
İnsanların yüzündeki 
mutluluğu görmek için 
çalışıyoruz...

®
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Kemalpaşa 35060 Bornova/İZMİR
FABRİKA

Keykubat Mahallesi Yarma Sokak 
No: 11/D Karatay/KONYA

MERKEZ

Tel: 0332 237 11 05
Gsm: 0533 683 85 63
Gsm: 0536 222 46 53

www.aquachems.com
info@aquachems.com
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