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Profesyonel Çözüm
Ortağınız

Propak Endüstriyel Kağıt Gıda Hijyen Ürünleri Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, son yıllarda
endüstriyel temizlik ve hijyen ürünleri üretimi alanında hizmet ve servis altyapısı ile müşteri memnuniyetini
sağlamış Akdeniz Bölgesinin en güçlü firmalarından birisidir.
Müşteri talebini zamanında, kaliteli, en iyi koşullarda karşılamak ve Pazarında SAYGILI, Bölgesinde
LİDER, Sektöründe YÖNLENDİRİCİ bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan anlayışımız, işe yüreğini koyan çalışanlarımız ve yaygın hizmet
ağımızla ihtiyaçlarınıza anında ve sorunsuz cevap verebilmekteyiz. TSE/TSEK/ISO ve %100 Yerli Sermaye
belgelerine sahip olmamız, isteklerinizin karşılanması konusunda en büyük güvencenizdir.
Amacımız müşteri memnuniyetini minimum maliyetle sağlamak ve siz değerli iş ortaklarımızla sadece
bugün değil dün olduğu gibi yarınlarda da birlikte olmak ve birlikte çalışabilmektir.
Ar-Ge Çalışmalarımız
Propak Endüstriyel ambalajına giren her ürünümüzün ar-ge si uzun bir süreçten geçer, testlerden
geçen ve %100 etkisi kanıtlanmış ürünlerimizin üretimine başlanır.
Üretim Tesisimiz
Ar-Ge çalışmaları yapılan ürünümüz,konusunda uzman kimyagerlerimizce üretim bandına alınmaktadır.
En doğru sunum ve en doğru ambalajlanma tekniği ile üretim aşamasını tamamlamaktadır.
Paketleme ve Sevkiyat
Tüm Propak Endüstriyel ürünleri niteliklerine göre kolilendikten sonra, taşıma aşamasında sorun
çıkarmaması için paletler üzerinde streçlenir. Taşıma türüne göre sevkiyat esnasında esnemesi önlenerek
ürünün sağlıklı bir şekilde lojistiği sağlanır.
Satış Sonrası
Propak Endüstriyel üretim aşamalarında olan titizliğini satış sonrası konularında da göstermektedir.
Daima mükemmeli yakalamaya koşan PROPAK bu kriterlerinden taviz vermeden bayii ağını genişletme
yolunda devam etmektedir.
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MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

ELDE BULAŞIK YIKAMA ÜRÜNLERİ
MH-01

PROLÜX 101
ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

6,00-8,00

0

Elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendiricili bir üründür. İçerdiği
yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş yağ, kir ve yemek artıklarını
iz bırakmadan temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Hoş kokusu kir
kokularını giderir. Cilt pH’ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev gibi
yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 1 - 4 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

MH-02

PROLÜX 102
ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

6,00-8,00

0

Yüksek performanslı elde yıkanan bulaşıklar için kullanılan, nemlendirici
içeren bir üründür. İçerdiği yüksek miktarda özel aktif maddeler, donmuş
yağ, kir ve yemek artıklarını iz bırakmadan temizler. Güçlü formülü ve bol
köpüğü sayesinde bulaşıkları pırıl pırıl yapar, kolay durulanır. Hoş kokusu
kir kokularını giderir. Cilt pH’ına uygundur. Otel, hastane, restoran, ev
gibi yerlerdeki her türlü mutfak gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK VE DURULAMA ÜRÜNLERİ
MH-03

PROMAT
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

12,00-14,00

0

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi
bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine
takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda
mükemmel sonuç verir. “PRORINCE ” durulama katkı maddesi ile
birlikte kullanılır. Uygun dozaj ayarı ile kireç birikimini önler. Alüminyum
için uygun değildir.

7

SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE
DETERJANI

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 1 - 4 ml / L

Ambalaj : 25 Kg

MH-04
12,00-14,00

0

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde ve her türlü işletmedeki sanayi tipi
bulaşık makinelerinde kullanılır. Endüstriyel tip bulaşık makinelerine
takılan dozaj pompaları ile kullanılır. Sert sularda mükemmel sonuç
verir. “ULTRARİNCE” durulama katkı maddesi ile birlikte kullanılır. Su
sertliğine göre dozaj ayarlanırsa kireç birikimini önler. Alüminyum için
uygun değildir.

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık
yıkama makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç
lekesinin oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmalarını sağlar.
“PROMAT” Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır.
Makinede kireç oluşumunu engeller. Yumuşak ve orta sertlikteki sularda
etkilidir.

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 2 - 6 ml / L

Ambalaj :25 Kg

MH-05

PRORINCE
ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

14

pH (%1)

ULTRAMAT

4

14

3,00-4,00

0

7

14

pH (%1)

: 3,00 - 4,00

Dozaj

: 0,2 - 1 ml / L

Ambalaj : 20 L

MH-06

SERT SULAR İÇİN ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE
PARLATICISI

3,00-4,00

0

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık
makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılır. Bulaşıklarda kireç lekesinin
oluşmasını önler, lekesiz, parlak ve kuru çıkmalarını sağlar. “ULTRAMAT”
Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı ile birlikte kullanılır. Makinede
kireç oluşumunu engeller. Sert sularda etkilidir.

7

14

pH (%1)

: 3,00 - 4,00

Dozaj

: 0,5 - 1 ml / L

Ambalaj : 20 L

BULAŞIK YIKAMAYA YARDIMCI ÜRÜNLERİ

ANTILIME
BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ ÇÖZÜCÜ

MH-07
1,00-2,00

0

Otel, hastane, restoran ve her türlü işletmelerdeki sanayi tipi bulaşık
makinelerinde, rezistanslarda, benmarilerde, çay-kahve makinelerinde
oluşan kireç birikimlerini çözmek için kullanılır. ‘’ANTILIME” ile yapılan
yıkamayla temizlenen makineler verimli çalışır, enerji tasarrufu sağlar.
Bakır ve alüminyum için uygun değildir. Dozaj pompasının makine ile
bağlantısı kesilir.

7

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 30 - 80 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

MH-08

PREDIP
LEKE ÇIKARICI ÖN DALDIRMA MADDESİ

12,00-14,00

0

Nişasta ve leke çıkarıcı ön daldırma maddesidir. Otel, hastane, restoran,
okul, işyeri gibi yerlerde tabak, bardak, paslanmaz çelik gibi mutfak
malzemelerinde oluşmuş çay, kahve, nişasta gibi lekelerin ön daldırma
metoduyla kolayca çıkartılmasını ve hijyenini sağlar.

TRACE
TABAKLARDA METAL İZİ ÇIKARMA MADDESİ

7

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 5 - 15 ml / L

MH-09
1,00-2,00

0

7

14

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L

MH-10

CLOG
Endüstriyel tüm alanlarda donmuş yağlar, organik birikintiler gibi
kirlilikler ile tıkanmış giderlerin açılması için kullanılan pratik kullanımlı
sorun çözücü bir üründür.

14

Ambalaj : 20 L / 5 L

Otel, hastane, restoran gibi yerlerde kullanılan porselen tabakların
üzerinde zamanla oluşan bıçak, çatal çiziklerinden kaynaklanan izlerin
yok edilmesinde kullanılan etkili bir maddedir. Daldırma metodu ile
kullanılır. Aynı ürün defalarca kullanıldığı için ekonomiktir. Konsantre
olarak uygulanır.

LAVABO VE GİDER AÇMA MADDESİ

14

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

ULTRARİNCE

12,00-14,00

0

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L

5

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MH-11

COLD
YAĞ ÇÖZÜCÜ

12,00-14,00

0

Özellikle mutfaklardaki zeminler, davlumbazlar, duvarlar üzerinde
yoğunlaşan yağ tabakasının ve yoğun kirin temizlenmesinde etkilidir.
Konsantre olduğundan ekonomiktir. Dik ve yüksek yüzeylere, köpük
makinesi veya manuel olarak kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya
manuel olarak fırça ile uygulanabilir. Alüminyum yüzeylerde kullanılmaz.
“COLD”, mutfak ekipmanlarına direkt püskürtülerek uygulanabilir.

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 3 - 5 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

750 ML

MH-12

GRILL
FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME MADDESİ

12,00-14,00

0

Ocak, fırın, ızgara, grill, fritöz gibi mutfak aletleri üzerinde biriken yanmış
yağları ovma, kazıma gerektirmeden kolayca temizler. İçerdiği yağ
çözücü kimyasallar, surfaktanlar ve alkali maddeler sayesinde çok hızlı
ve kolay sonuç verir. Köpük aparatı ile kullanıma uygundur. Alüminyum
yüzeyler için uygun değildir. Otel, hastane, restoran gibi yerlerdeki fırın
ve ızgara gibi yanmış yağlı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

750 ML

MH-13

LİFE
AĞIR KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

12,00-14,00

0

Yağlı zeminler ve yüzeylerde oluşan ağır kir ve yağları çözmek
amacıyla kullanılır. Kirli zeminlerde makine veya manüel olarak fırçayla
uygulanabilir. Alüminyum yüzeylerde uygulanmaz.

7

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 3 - 5 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

MH-14

STEEL
ÇELİK YÜZEY PARLATICI
Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı gibi metal yüzeyler için temizleme
ve parlatma maddesidir. Yüzeyde oluşturduğu film tabakasıyla metallerin
yeniden kirlenme, su tutma ve korozyona uğramasını önler.

6

14

6,00-8,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 3 - 5 ml / L

Ambalaj : 5 L / 750 ML

HİJYENİK MEYVE SEBZE TEMİZLEYİCİ

9,00-10,00

0

Çiğ sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonu için kullanılır. Aktif klor içerdiği
için sebze ve meyve dezenfeksiyonunun yanı sıra kesme, doğrama ve
servis ekipmanlarının dezenfeksiyonu içinde kullanılır.

7

pH (%1)

: 9,00 - 10,00

Dozaj

: 3 - 5 ml / L

Ambalaj : 5 L

MH-16

SCHNELL
ALKOL BAZLI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

6,00-7,00

0

Gıda işletmelerinde, otellerde, hastanelerde, cadde ve sokaklarda hijyen
malzemesi olarak kullanılır. Mikrop artışını minimum seviyede tutan
mikroorganizmaların yeniden bulaşmasını önleyici koruyucu özelliği
olan alkol bazlı temizleyicidir. Gıda maddelerinin işlem gördüğü direkt
temas ettiği yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Uçucu özelliği sayesinde
gıdalarda koku bırakmaz, tadını bozmaz.

7

Hastane yüzeyleri, alet ve ekipmanları, gıda sektörünün üretim, satış,
stok departmanları ayrıca okul gibi hijyen gerektiren banyo tuvalet ve
cilalı yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Gıda ile temas halindeki bütün
yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Sağlık sektöründe genel amaçlı
kullanılır. Temizlik ile beraber hijyen sağlar.

14

pH (%1)

: 6,00 - 7,00

Dozaj

: 30 - 80 ml / L

Ambalaj : 750 ML

MH-17

OBER
QAC BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ

14

MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

MH-15

FRUIT

6,00-7,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 7,00

Dozaj

: 5 - 15 ml / L

Ambalaj : 5 L

7

GENEL HİJYENDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER
TEMİZLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?
•

Alanın çekici davetkar görümünü sağlamak, herhangi bir toz, kir, çöp belirtisi olmayan alanlar oluşturmak,
buraları her zaman temiz muhafaza etmek, kişilerde memnuniyet yaratır.

•

Sağlıklı, mikroptan arındırılmış bir ortam sağlamak için sıhhi temizlik çok önemli bir yer tutar. Eğer bulunduğumu
ortam gerektiğince temiz değilse bakteriler oluşur. Bazı bakteriler hayati tehlikeler oluştururlar. Bunun
sonucunda da hastalıklar ortaya çıkar ve hatta ölümlere sebep olurlar. Eğer bu alanlarda görev yapanlar
belirtilen temizlik kurallarına azami riayet etmezler ise, tehlikeli sonuçlarla karşılaşma olasılığı yüksektir.

•

Temizliğine ve bakımına özen gösterilen eşyaların ömrü daha uzun olur.

•

Dökülen çöp, toz vb. maddelerin ortadan kaldırılması, hijyenik temizlik öneminin bir parçasıdır.

•

Bakteriler çok büyük bir hızla ürerler. En çok hoşlandıkları yerler ise, nemli, ılık, kirli, kuytu alanlardır.

•

Kendimizi ve çalıştığımız alanlardaki diğer insanları riskten kurtarmak için temizlik kurallarına harfiyen uymalıyız.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?
•

Ürün isimleri belirlenmelidir.

•

Etiketler okunmalıdır.

•

Ürün ambalajları değiştirilmemelidir.

•

Asidik ürünlerle klorlu ürünler kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır.

•

Ürünler asla koklanmamalı, içilmemelidir.

•

Ambalajın üzerinde; okunaklı, kolaylıkla silinmeeyen, firma adı, marka, seri no, net ağırlık, kullanım bilgisi,
koruyucu önlemler gibi bilgilere dikkat ediniz

•

Cilt mutlaka korunmalıdır.
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GENEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

YÜZEY TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ
GH-20

DENCE
KIVAMLI GENEL TEMİZLİK MADDESİ

6,00-8,00

0

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı,
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, kolay durulanır. Temizlikten sonra
ortama hoş koku bırakır.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

LOVELY
YÜKSEK PARFÜM İÇEREN GENEL & YÜZEY
TEMİZLEME MADDESİ

GH-21
6,00-8,00

0

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı,
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten
sonra ortama hoş koku bırakır.

7

GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

GH-22
6,00-8,00

0

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı,
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten
sonra ortama hoş koku bırakır.

7

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

GH-23
6,00-8,00

0

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı,
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten
sonra ortama hoş koku bırakır.

7

Her türlü yıkanabilir, silinebilir fayans, emaye, seramik, duvar kâğıdı,
ahşap, banyo, tuvalet, armatürler vb. yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz, durulama gerektirmez. Temizlikten
sonra ortama hoş koku bırakır.

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

GH-24

TROPIC
GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

14

pH (%1)

FRESH
GENEL & YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

14

pH (%1)

FLORES

10

14

6,00-8,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK VE LEKE ÇIKARTMA MADDESİ

6,00-8,00

0

Özel formülü sayesinde, halı, koltuk, deri, sert plastik, PVC, şezlong, araç
içi, lastik izi, duvar, cam, paslanmaz çelik yüzeyler, seramik, mermer,
linolyum, banyo, küvet ve armatür yüzeylerde ve geniş alan temizliği için
otomatlarda kullanılabilir.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 3 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

750 ML

GH-26

EPOXY
EPOXY ZEMİN TEMİZLEME MADDESİ

10,00-12,00

0

Otomat makineleri için kullanımı uygun, köpüğü ayarlı bir üründür. Ağır
kir, yağ, iş ve organik yağların temizliğinde etkilidir. Endüstriyel zemin,
fabrika, hastane, otel gibi mekanların sert zeminlerinde kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 12,00

Dozaj

: 3 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

GENEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

GH-25

PROLEX

HOUSEKEEPING TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
GH-27

GLASS
CAM TEMİZLEME MADDESİ

6,00-8,00

0

Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde mükemmel sonuç verir. İz
bırakmaz. Çabuk kurumayı sağlar, hoş koku bırakır.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

CLOSET
WC KLOZET & PİSUVAR TEMİZLEME MADDESİ

GH-28
1,00-2,00

0

Klozetlerin iç yüzeylerinde oluşan kireç birikintilerini, üre taşı ve pas
lekelerini çözer, temizler. Hijyenik bakımını sağlar. Kalıcı hoş kokusu ile
ferah bir ortam oluşturur.

Aside karşı dayanıklı tüm yüzeylerde meydana gelen kireç oluşumlarını
ve kirleri temizlemede kullanılır. Mutfak, tuvalet, banyolardaki sırlı
yüzeylerde, metal yüzeylerde güvenle kullanılır. Sıvı olması nedeniyle
pratik kullanım sağlar.

14

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L

GH-29

TILE
BANYO & ARMATÜR TEMİZLEME MADDESİ

7

3,00-4,00

0

7

14

pH (%1)

: 3,00 - 4,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L

11

GENEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

GH-30

MİNERAL
MİNERALLİ TEMİZLEME KREMİ

7,00-9,00

0

Mutfak, tuvalet, banyo karolarını, fayansları, seramik yüzeyleri ve
diğer tüm sert yüzeyleri çizmeden temizler. İçeriğindeki minerallerle
sabitleşmiş kirleri ve lekeleri, içeriğindeki yüzey aktif maddelerin
etkisiyle tamamen yok eder. Kötü kokuların yerine hoş temizlik kokusu
bırakır.

LIME
KİREÇ VE PAS ÇÖZÜCÜ

7

pH (%1)

: 7,00 - 9,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 30 L / 5 L

GH-31
1,00-2,00

0

Yoğun kireç ve pas birikimlerinde kullanılan sorun çözücü etkin bir
üründür. Otel, hastane, restoran, fabrika, alış veriş merkezleri vs.
gibi yerlerde aside dayanıklı her çeşit yüzeyde kullanılır. Güçlü yapısı
sayesinde zor problemleri kısa sürede çözümleyerek etkin bir temizlik
sağlar.

7

Ahşap yüzeylerde derinlemesine temizlik yapar. Kiri, isi, inatçı lekeleri,
ahşaba zarar vermeden temizler. Durulama gerektirmez. Ahşabın
natürel parlaklığını korur, hoş bir koku verir. Ahşap olan parke, mutfak
dolabı, merdiven, masa, pencere pervazları vs. temizliğinde kullanılır.

12

14

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L

GH-32

WOOD
AHŞAP TEMİZLEME MADDESİ

14

6,00-8,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 5 - 10 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L
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ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ

CİLA VE BAKIM ÜRÜNLERİ
ZH-40

KRISTALIZE
WAX İÇEREN KRISTALIZE CİLA

2,00-4,00

0

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat esaslı taşların
parlatılmasında kullanılır. Kalsiyumla birleşerek son derece sert ve
dayanıklı bir satıh oluşturur. Suya dayanıklıdır, kaymaz.

7

pH (%1)

: 2,00 - 4,00

Dozaj

: 20 - 30 ml / L

Ambalaj : 5 L

ZH-41

POLIMER
POLIMER BAZLI CİLA

14

7,00-9,00

0

Linoleum, PVC, mermer, mozaik gibi yüzeylerin parlatılmasında
kullanılan polimer bazlı cila maddesidir. Yüzeyleri parlatırken, dayanıklı
bir satıh oluşturarak dış etkenlerden korur. Yüzeylerin günlük temizliğini
kolaylaştırır, tekrar kirlenmeyi önlediğinden hijyenik bakım sağlar.

7

14

pH (%1)

: 7,00 - 9,00

Dozaj

: 20 - 30t ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

SHINE
CİLALI YÜZEYLER İÇİN GÜNLÜK TEMİZLİK VE CİLA
BAKIM MADDESİ

ZH-42
6,00-8,00

0

Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır. Cilanın ömrünü
uzatır. Matlaştırmaz, kalıcı bir parlaklık sağlar. Temizlikten sonra ortama
hoş koku bırakır.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 3 - 5 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ZH-43

POWDER
STATİK TOZ TOPLAMA MADDESİ

6,00-8,00

0

Mobilya kaplama gibi ahşap yüzeyler çabuk tozlanan ve toz toplayan
yüzeylerde toz ve ince kirlerin temizlenmesinde kullanılır. Yüzeyi parlatıp
tekrar toz toplamasını geciktirir.

7

Alkali yapısı sayesinde aşınmış cilayı söker. Zemine yerleşmiş ağır
kir ve yağları temizler. Ahşap ve cilalı yüzeyler hariç tüm yıkanabilir
yüzeylerde kullanılabilir.

14

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L

ZH-44

POLAC
ZEMİNLER İÇİN KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

14

12,00-14,00

0

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 100 - 200 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

OTOMATLAR İÇİN YÜZEY TEMİZLEME MADDESİ

6,00-8,00

0

Köpüğü kontrollü, nötr, alkol içeren, hoş kokulu, her türlü zeminde
kullanılabilen günlük temizlik ve bakım maddesidir. Zeminlerdeki günlük
kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır. Parlak zeminlerde iz bırakmaz,
cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 20 - 40 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ZH-46

CEMENT
KİREÇ VE HARÇ TEMİZLEME MADDESİ

1,00-2,00

0

Harç, çimento ve kireci çözme özelliğine sahip konsantre bir asidik
temizleyicidir. Buhar kazanları, ısı enflarjöreleri, soğutma sistemleri
boru ve teçhizatlarındaki kireç ve tortuları çözer.

7

14

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 5 L

ZEMİN BAKIM ÜRÜNLERİ

ZH-45

OTOMAT

HALI YIKAMA ÜRÜNLERİ
ZH-47

CARPET
HALI YIKAMA MADDESİ

6,00-8,00

0

Her türlü halı, kumaş kaplı yüzey, döşeme temizliğinde kullanılan hoş
kokulu, bol köpüklü, temizlik maddesidir. Halı, koltuk ve her türlü tekstil
döşemenin temizliğinde kullanılır.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 30 - 100 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ZH-48

CARPETMAT
MAKİNE İÇİN HALI TEMİZLEME MADDESİ

6,00-8,00

0

Püskürtme-emme yapan ıslak tip halı makineleri ile kullanılır. Köpüğü
kontrollüdür. Kuru vakumlama ile toz alındıktan sonra uygulama yapılır.
Halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.

7

Her türlü halı, döşeme ve kumaş kaplı alanların temizliğinde kullanılır.
Özel parfümü ile uzun süre kalıcı hoş bir koku verir. Halı temizliğinde
kuru köpük sistemi için uygundur. Uygulanan tekstil yüzeyinde kalıntı
bırakmaz.

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ZH-49

CARPETFOAM
KURU KÖPÜK HALI TEMİZLEME MADDESİ

14

6,00-8,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 100 - 200 ml / L

Ambalaj : 5 L

15

ÇAMAŞIRLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER
Çamaşır hijyeni çok hassas ve özel önem verilmesi gereken bir konudur. Konuklar, çamaşırlar ile direkt temas
içerisindedir. Dolayısıyla işletmelerin imajını oluşturan ilk ve önemli unsurlardan birisi çamaşırların temizliğidir.
• Kir tipleri
• Kumaş türleri
• Yıkama sıcaklığı
• Kumaş renk hassaslığı
• Yıkama programı
• Leke türüne göre kimyasal seçimi
• Makine türü
Birçok parametrenin doğru şekilde kullanılması ile işletmenin tekstil için öngördüğü amortisman süresinde
kullanılması ile mümkündür. Yukarıda yıkama unsurlarının doğru kullanılmaması öncelikle tekstilde elyaf kaybı
ve ardından çabuk yıpranan tekstile neden olacaktır.
Kısaca tekstil temizliği ile ilgili işletmenizin ihtiyaç duyduğu her aşamada çamaşır yıkama uzmanı
müşteri temsilcilerimiz, uzman teknik personelimiz ve sisteme uygun çamaşır yıkama kimyasalları ile siz
müşterilerimizin çamaşır yıkama ve hijyen ihtiyaçlarınızı çözüyoruz.
Bir yıkama programında olabilecek işlemler ve koşullar aşağıdaki gibidir :
Çalkalama : Sadece kanlı çamaşırlarda; yüksek seviyede soğuk su ile yapılır. Kimyasal ürün kullanılmaz.
Ön yıkama : Düşük seviyede ılık su ile yapılır. Mutfak, restoran ve hastane çamaşırlarında mutlaka yapılmalı ve
bir ana yıkama deterjanı veya deterjan güçlendirici kullanılmalıdır.
Ana yıkama : Temizliğe etki eden faktörlerin en güçlü şekilde bir araya getirildiği aşamadır.
Sıcaklık yüksek, su seviyesi düşük olmalı; süre 10 dakikadan daha az olmamalıdır.
Oksijenli ağartıcılar bu aşamada kullanılmalıdır.
Ağartma : Yüksek sıcaklıkta yapılan bir ana yıkama işlemi sonrası klorlu bir ağartıcı kullanılacaksa bu işlem
aynı aşamada yapılmalı ve 5 dakikadan daha az olmamalıdır. Su sıcaklığı, ağartıcının türüne göre limitleri
aşmamalıdır.
Durulama : İyi bir durulama işlemi için üçer dakikadan üç durulama yapılmalıdır. İşlemler yüksek seviyede
soğuk su ile yapılır. Yumuşatıcı son durulama suyuna katılmalıdır. Yumuşatıcı ile birlikte nötralize edici ürün
kullanılabilir.
Ara sıkma : Durulama kalitesini artıran bir işlemdir. Durulamalar arasında kısa süreli ve düşük devirde yapılır.
Sıkma : Yıkama sonrası çamaşır üzerindeki suyu uzaklaştırarak çamaşırı kurutma dolabında kurutmaya veya
silindirde ütülemeye hazırlar.
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ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

ANA YIKAMA ÜRÜNLERİ
LH-70

PRO 401

10,00-11,00

ANA YIKAMA MADDESİ

0

Ağartıcısız toz çamaşır deterjanıdır. Otomatik çamaşır yıkama makineleri ve
her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır.
Elde yıkamalar için de uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar,
çamaşırhaneler ve çamaşır yıkanan her tür ortam için uygundur. Yardımcı
yıkama ve ağartma maddeleriyle birlikte kullanılabilir. Oksijenli ya da klorlu
ağartıcı ile kullanılabilir. Her ısıda etkilidir. Beyazlarda, renklilerde ve her
türlü tekstilin yıkanmasında güvenle kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 1 - 5 gr / L

Ambalaj : 20 Kg

LH-71

PRO 402
TEAD VE ENZİM İÇEREN AĞARTICILI ANA YIKAMA MADDESİ

10,00-11,00

0

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple
bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup
tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester/pamuklu
çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir. Köpüğü kontrollüdür, Yüksek
oranda TAED, enzim ve ağartıcı içerir. Otomatik makinelerin tüm yıkama
programlarında her tür çamaşırda mükemmel sonuç verir.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 2 - 5 gr / L

Ambalaj : 20 Kg

LH-72

PRO 403
KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ MATİK DETERJAN

10,00-11,00

0

Ticari ve otel çamaşırhanelerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş komple
bir toz deterjandır. Ürün manüel ve otomatik dozaj sistemlerine uygun olup
tüm su sertliklerinde kullanılabilir. Tüm beyaz pamuklu ve polyester/pamuklu
çamaşırlarda ve sabit renklilerde kullanılabilir. Köpüğü kontrollüdür, Yüksek
oranda TAED, enzim ve ağartıcı içerir. Otomatik makinelerin tüm yıkama
programlarında her tür çamaşırda mükemmel sonuç verir.

7

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 3 - 6 gr / L

Ambalaj : 20 Kg

YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNLERİ
LH-73

OXY
OKSİJEN BAZLI TOZ AĞARTICI

10,00-11,00

0

İçerdiği aktif oksijen ile güvenli bir leke çıkartıcı ve ağartma maddesidir.
Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik
çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi
ile beraber güvenle kullanılarak etkili hijyen sağlanır. 40°C gibi düşük
ısılarda etkilidir. Beyaz, renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin karışımı tekstil
için uygundur.

18

Çamaşırlarınızda güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı ve
hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ılık suyla karıştırıldığı
zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. En zor lekeleri güvenle çıkarır. Hem
dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Oteller,
hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde otomatik çamaşır
yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır yıkama makinesi ile
beraber güvenle kullanılır. Endüstriyel yıkamalarda teknik servisimizin
önerdiği yıkama programlarını kullanınız.

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 1 - 3 gr / L

Ambalaj : 10 Kg

LH-74

OXYLİKİT
OKSİJEN BAZLI AĞARTICILI SIVI

7

2,00-4,00

0

7

14

pH (%1)

: 2,00 - 4,00

Dozaj

: 1 - 4 ml / L

Ambalaj : 20 L

KLOR BAZLI AĞARTICILI & LEKE ÇIKARICI YARDIMCI
YIKAMA MADDESİ

LH-75
10,00-11,00

0

Bileşimindeki aktif klor veren toz organik maddeler ile güvenli bir
ağartıcı ve leke çıkartıcıdır. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların
çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel
çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Özellikle beyaz ve
pamuklu tekstil için uygundur. Renkli çamaşırlar için önerilmez, ancak
klora karşı stabil olan renklerde kullanılabilir.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 1 - 3 gr / L

Ambalaj : 10 Kg

CHLORINE
KLOR BAZLI AĞARTICILI & LEKE ÇIKARICI SIVI YIKAMA
MADDESİ

LH-76
10,00-11,00

0

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin
çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların
çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel
çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozaj lama
sistemi ile hem de manüel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da
tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir
ortam sağlar.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 1 - 4 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

LH-77

ALKA
AĞIR KİR YAĞ KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

12,00-14,00

0

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli
çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların
temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana
yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin
karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur.

7

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 1 - 3 gr / L

Ambalaj : 10 Kg

LH-78
6,00-8,00

0

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli
çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların
temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana
yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin
karışımı tekstilin yıkanmasında uygundur.

7

Yıkama suyunda bulunan su sertliğini azaltarak, daha verimli yıkama
yapılmasını sağlayan yardımcı yıkama maddesidir. Oteller, hastaneler,
fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde her türlü çamaşır makinesinde
kullanılır. Su sertliği 10-15° dH’ dan yüksek olan yerlerde, ana yıkama
maddesi ile birlikte kullanılır.

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 1 - 5 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

LH-79

KALK
SERTLİK BAĞLAYICI VE KİREÇ ÖNLEYİCİ

14

pH (%1)

PROLOC
HASSAS ÇAMAŞIRLAR İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

BLANC

9,00-10,00

0

7

14

pH (%1)

: 9,00 - 10,00

Dozaj

: 0,5 - 1 gr / L

Ambalaj : 10 Kg

19

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

LH-80

GRAY

1,00-2,00

SIVI GRİLİK GİDERİCİ

0

Oteller, hastaneler, fabrikalar, çamaşırhane gibi yerlerde tam ve yarı
otomatik çamaşır makinelerinde kullanılır. Çok sert sularda ya da yetersiz
dozajda yıkanmış çamaşırlarda biriken kireci ve kireçle beraber yapışan ve
grilik oluşturan kiri çözer. Çamaşır makinelerinde oluşan kireç tortularını
ve birikintilerini kolayca çözer, çamaşır makinelerinin performansı arttırır.
Çamaşırlar ilk günkü beyazlık ve yumuşaklığına kavuşur, yenilenir.

7

14

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 5 L

MH-02

INTENSIVE

10,00-11,00

ULTRA ÇAMAŞIR SUYU

0

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkartılmasında
etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde
otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel çamaşır yıkama
makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel
olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da tabak ve bardaklardaki lekelerin
çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir ortam sağlar.

7

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 1 - 4 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L

ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI
LH-82

SENSITIVE
ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

4,00-5,00

0

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran,
fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz,
peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır.
Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik
elektriklenmeyi önler.

7

14

pH (%1)

: 4,00 - 5,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

LH-83

ASMIN
ANTİSTATİK ETKİLİ ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

4,00-5,00

0

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran,
fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz,
peçete, masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır.
Ütülemeyi kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik
elektriklenmeyi önler.

7

14

pH (%1)

: 4,00 - 5,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

ÇAMAŞIR & ODA PARFÜMÜ
LH-84

PROXION FRESH
ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ
Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki
kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda,
yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil
ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

20

6,00-8,00

0

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L / 750 ML

LH-85

ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

6,00-8,00

0

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki
kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda,
yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil
ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L / 750 ML

LH-86

PROXION SPRING
ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

6,00-8,00

0

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki
kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda,
yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil
ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L / 750 ML

LH-87

PROXION LOVE
ODA & ÇAMAŞIR PARFÜMÜ

6,00-8,00

0

Havaya spreylendiğinde uzun ve etkili hoş bir koku sağlarken, havadaki
kötü kokuları da yok eder. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlarda,
yaşadığınız ortamlarda ferahlık vermek, halı, perde, çamaşır gibi tekstil
ürünlerinde kötü kokuları örtmek için kullanılır.

7

ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

PROXION NICE

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L / 750 ML

LOKAL LEKE ÇIKARICILAR

PROEX-A
TEKSTİL PAS ÇÖZÜCÜ

LH-88
1,00-2,00

0

Tekstil üzerinde oluşan ve sabitlenen demir, bakır, gibi metal ve metal
oksijenin oluşturduğu pas, çamur ve çimento lekelerinin çıkarılmasında
kullanılır.

7

pH (%1)

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 1 L

LH-89

PROEX-B
TANİN VE PROTEİN BAZLI LEKE SÖKÜCÜ

12,00-13,00

0

Krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, tükenmez ve keçeli kalem, çikolata,
mayonez, doğal ve madeni yağ, yağlı boya vb. lekelerin çıkarılmasında
kullanılır.

7

Tekstil üzerinde oluşan ve sabitlenen çay, kahve, meyve-sebze suyu
hardal, dondurma, reçel-yemek sosları, kırmızı şarap, çimen, nikotin,
mürekkep lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.

14

pH (%1)

: 12,00 - 13,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 1 L

LH-90

PROEX-C
YAĞ VE BOYA SÖKÜCÜ

14

12,00-14,00

0

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 1 L
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İnsan sağlığı açısından çamaşır hijyeninin önemi tartışılmaz. Çamaşırlar, işletmelerin hijyen standardını yansıtan en
somut göstergelerden biridir.
Propak Endüstriyel , uzmanı olduğu çamaşır hijyeninde, her büyüklükte işletmenin yıkama koşullarına ve
beklentilerine uygun, etkin ve ekonomik ürün ve sistemler sunar. Üstün yıkama sonuçları için tekstil ve makine
üreticileri ile ortak çalışmalar yaparak sektördeki yenilik ve gelişmeleri müşterileri ile paylaşır .Çamaşırlarda
sağladığı mükemmel temizliğin yanısıra hijyen seviyesini yükselterek de kullanıcıları risklere karşı korur
Propak Endüstriyel, yenilikçi, gelişmiş likit deterjanları ve tam otomatik dozaj sistemleri ile çamaşır yıkama işleminin
denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar. Aynı zamanda çalışanların deterjanla
direkt teması engellenir ve hatasız dozajlama ile maliyet artışı önlenir
Çalışanlar, uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler konusunda bilgilendirilerek, sorunsuz bir çalışma
ortamı sağlanır. Satış sonrası periyodik ziyaretlerle verilen destek ve karşılaşılan problemlere bulunan doğru ve hızlı
çözümlerle verimlilik ideal seviyelere çıkarılır.

Çamaşır Yıkarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar;
Enerji Denklemi
• Kimyasal etki
• Mekanik etki
• Sıcaklık
• Zaman
Kimyasal Enerji
• Uygun deterjan seçimi
• Yeterli deterjan dozajı
• Uygun / yeterli su sıcaklığı
• Uygun / yeterli ağarıcı kullanımı
• Uygun su miktarı

Mekanik Enerji
• Uygun su seviyesi
• Uygun yükleme
• Tambur çapı
Sıcaklık
• Tekstile uygun sıcaklık
• Kire uygun sıcaklık
• Deterjana uygun sıcaklık
• Ağartıcıya uygun sıcaklık
Zaman
• Zaman verimli kullanılmalıdır
• Diğer etkenlerin yetersiz kaldığı durumlarda yıkama
süresi uzatılabilir

SIVI
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SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

ÇH-01

PROLAUN LIMPO
SIVI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA MADDESİ

12,00-13,00

0

Çamaşırlarınız için ideal bir üründür. Güçlü bir temizlik sağlar. Üstün
leke çıkartma ve düşük ısılarda bile temizleme gücüne sahiptir. Sıvı
yapısı sayesinde çamaşır makinelerine zarar vermez, tortu bırakmaz
tıkanıklığa sebep olmaz. İçeriğindeki özel iyon tutucu bileşenler
yardımıyla sudan gelen kireci önler, suyu yumuşatır böylelikle
çamaşırlarınıza yumuşaklık kazandırır. Organizmaların yol açtığı kötü
kokuları yok ederek çamaşırlarınızda ekstra hijyen sağlar.

PROLAUN OXY
OKSİJEN BAZLI AĞARTICI VE HİJYENİK ETKİLİ LEKE ÇIKARICI

7

pH (%1)

: 12,00 - 13,00

Dozaj

: 1 - 8 ml / L

Ambalaj : 20 L

ÇH-02
1,00-2,00

0

Çamaşırlarınızda güvenle kullanabileceğiniz çok amaçlı leke çıkarıcı
ve hijyen sağlayıcı, ağartma maddesidir. Üstün formülü ılık suyla
karıştırıldığı zaman kumaşın dokusuna nüfuz eder. En zor lekeleri güvenle
çıkarır. Hem dozajlama sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma
uygundur. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşlar, çamaşırhanelerde
otomatik çamaşır yıkama makineleri ve her tip endüstriyel çamaşır
yıkama makinesi ile beraber güvenle kullanılır. Endüstriyel yıkamalarda
teknik servisimizin önerdiği yıkama programlarını kullanınız.

7

: 1,00 - 2,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L

ÇH-03
12,00-14,00

0

Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin
çıkartılmasında etkilidir. Oteller, hastaneler, kurum ve kuruluşların
çamaşırhanelerinde otomatik çamaşır yıkama makineleri ve endüstriyel
çamaşır yıkama makinelerinde güvenle kullanılır. Hem dozajlama
sistemi ile hem de manuel olarak kullanıma uygundur. Mutfaklarda da
tabak ve bardaklardaki lekelerin çıkartılmasında etkilidir. Hijyenik bir
ortam sağlar.

7

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 1 - 2 ml / L

Ambalaj : 20 L

ÇH-04
12,00-14,00

0

Otel, hastane, restoran, fabrikadaki ağır yağlı, kirli ve kan lekeli
çamaşırların temizliğinde kullanılır. Çok kirli ve sorunlu çamaşırların
temizliğinde yardımcı yıkama maddesi olarak ön yıkamada veya ana
yıkamada kullanılır. Beyaz ve renkli, pamuklu, sentetik ve ikisinin
karışımı tekstilin yıkanması için uygundur.

Su sertliği düşük, alkalitesi yüksek olan sularda durulamayı kolaylaştırmak
için son durulama suyuna ilave edilebilen yardımcı yıkama maddesidir.
3°dH sertliğinin altında durulama yapılan yıkamalarda muhakkak NOTR
kullanılması gerekir. Çamaşırlarda kalan deterjanı ve alkaliteyi nötralize
ederek sararmayı önler. Yumuşatıcı ile birlikte kullanılabilir.

24

7

14

pH (%1)

: 12,00 - 14,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L

ÇH-05

PROLAUN NOTRAL
NÖTRALİZE EDİCİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

14

pH (%1)

PROLAUN ALKA
AĞIR KİR YAĞ KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

14

pH (%1)

PROLAUN CHLOR
KLOR BAZLI AĞARTICI VE HİJYENEİK ETKİLİ LEKE ÇIKARICI

14

1,00-3,00

0

7

14

pH (%1)

: 1,00 - 3,00

Dozaj

: 0,5 - 1 ml / L

Ambalaj : 20 L

YAĞ ÇÖZÜCÜ NÖTR YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

7,00-8,00

0

Ağır yağlı, kirli restoran, hastane çamaşırlarının, personel kıyafetlerinin
temizliğinde ön yıkamada ve ana yıkamada, ana yıkama maddesinin
gücünü arttırmak için kullanılır. Nötr olduğundan her türlü yünlü ve
nazik çamaşırların yıkanmasında tek başına kullanılabilir.

Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir. Otel, hastane, restoran,
fabrika çamaşırhanelerinde yıkanan, özellikle havlu, bornoz, peçete,
masa örtüsü, perde, yünlü gibi nazik tekstillerde kullanılır. Ütülemeyi
kolaylaştırır. Yıkama sırasında çamaşırlarda oluşan statik elektriklenmeyi
önler. Sıvı dozaj sistemi için uygundur.

14

pH (%1)

: 7,00 - 8,00

Dozaj

: 1 - 2 ml / L

Ambalaj : 20 L

ÇH-07

PROLAUN SOTEN
SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR YUMUŞATICI

7

2,00-4,00

0

7

14

pH (%1)

: 2,00 - 4,00

Dozaj

: 1 - 3 ml / L

Ambalaj : 20 L

SIVI SİSTEM ÇAMAŞIR HİJYEN ÜRÜNLERİ

ÇH-06

PROLAUN OIL

25

KİŞİSEL HİJYEN, kişinin kendi sağlığını koruması için devam ettirmesi gereken öz bakım uygulamalarının
tamamıdır. Hijyen zincirinin en önemli ve çoğu zaman en zayıf halkasıdır. Diğer alanlarda ne kadar
mükemmel olunursa olunsun, kişisel hijyen konusunda yaşanacak zaaflar her şeyi bozacağı için, hijyeninin
temelini kişisel hijyen oluşturur.Çünkü hastalık yapan birçok bakteri ve mikroorganizma temizliğine dikkat
etmeyen kişilerin vücuduna kolayca yerleşmekte ve bu yolla birçok kişiye bulaşabilmektedir. Sağlığın
korunması için düzenli bir şekilde temizlik alışkanlığı edinmek gerekmektedir.
VÜCUT BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Vücut bakımı ve temizliği kişisel sağlık açısından ilk olarak dikkat edilmesi gereken unsurdur. Çünkü birçok
hastalık vücudumuzdaki dış organlarımızdan (örneğin; eller) bulaşarak hasta olmamıza neden olmaktadır.
Vücut bakımı ve temizliğinde deri, el, tırnak, saç ve ayak gibi organlarımızın temizliğine özen göstermemiz
gerekmektedir.
ELLERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ
Eller vücutta en çok kirlenen ve mikroorganizmalarla en çok temas eden organlardır. Hastalık yapan
mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yolu ile bulaşmaktadır. Bu nedenle ellerin temizliğine çok
fazla özen gösterilmeli ve eller mümkün olduğunca çok yıkanmalıdır. Örneğin; yemeklerden önce ve
sonra, pis olduğu düşünülen nesnelere dokunduktan sonra, tuvaletten sonra, uykudan önce ,uykudan
uyanınca ve dışarıdan eve gelindiğinde bol sabun ve bol su ile yıkanmalı, iyice durulanmalıdır ve mutlaka
kurulanmalıdır. Hijyenik el yıkamanın amacı, eller üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı
bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırmaktır.
En iyi el yıkama işlemi; bol sabun ve bol su ile, bilekleri de içine alacak şekilde, avuç içi, parmak araları,
parmak uçları ve özellikle tırnak diplerini temizleyecek biçimde olmalıdır. Yıkandıktan sonra nemli
kalmaması (mantar gibi mikroorganizmaların üremesini engellemek için) çok önemlidir. Eller kağıt havlu ya
da normal bir havlu ile parmak araları, avuç içi ve bilekleri de kurulayacak şekilde silinmelidir. Normal bir
el yıkama süresi sabunu aldıktan sonra 10 saniyelik bir köpürtme işlemini içerir. 10 saniye boyunca sabun
elde kalmalı ve eller bolca köpürtülmelidir. Daha sonra yukarıda da bahsedildiği gibi, el bilekleri, avuç
içleri, parmak araları ve tırnak dipleri iyice temizlenerek eller bol su ile durulanmalı ve ellerde kesinlikle
köpük kalmamalıdır.
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KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

KH-50

MANO WHITE
SIVI EL YIKAMA MADDESİ

5,50-6,50

0

Cilt pH’ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada
kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte
yumuşaklık sağlar.

: Direkt Kullanım

7

14

pH (%1)

: 5,50 - 6,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

KH-52
5,50-6,50

0

7

14

pH (%1)

: 5,50 - 6,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

KH-53

MANO SEPT

28

Dozaj

0

Cilt pH’ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada
kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte
yumuşaklık sağlar.

Cilt pH ’ına uygun antibakteriyel el yıkama maddesidir. İçerdiği aktif
maddeler bakterilere karşı etkilidir. Otel, hastane, restoran,okul, sağlık
laboratuarları ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamakta
kullanılır. Özellikle tuvalet sonrası ve hastane gibi yerlerde sağlığı tehdit
eden bakterilere karşı etkin koruma sağladığı için kullanılır. Kullanımı
kolay, ekonomik ve hoş kokuludur. Cildi nemlendirir, ellerde yumuşaklık
bırakır.

: 5,50 - 6,50

KH-51

MANO BLUE

HİJYENİK EL YIKAMA MADDESİ

pH (%1)

5,50-6,50

Cilt pH’ına uygun el yıkama maddesidir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada
kullanılır. Parfümü ile kalıcı, hoş bir koku bırakır. Cildi nemlendirir, ciltte
yumuşaklık sağlar.

SIVI EL YIKAMA MADDESİ

14

Ambalaj : 20 L / 5 L

MANO PINK
SIVI EL YIKAMA MADDESİ

7

5,50-6,50

0

7

14

pH (%1)

: 5,50 - 6,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

KÖPÜK EL YIKAMA MADDESİ

5,50-6,50

0

İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cilt koruyucu özelliği olan hijyenik el
yıkama köpüğüdür. Otel, hastane, restoran, okul, sağlık laboratuarları
ve şirketlerde tuvalet ve lavabolarda el yıkamada kullanılır. Cilt pH’ına
uygundur . Kullanımı kolay ve ekonomiktir. Parfümü ile kalıcı hoş bir
koku bırakır. İçerdiği triklosan bakterilere karşı etkilidir. Alkol içermez.
Köpük yapıcı dispenserlerle kullanılır.

Dozaj

: Direkt Kullanım

0

7

14

pH (%1)

: 5,50 - 6,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

KH-56
5,50

0

Saçınızı ve vücudunuzu kurutmadan temizler. Düzenli kullanımda
saçınızı ve vücudunuzu nemlendirir, saçınızın kolay taranıp şekil
almasını sağlar.

7

14

pH (%1)

: 5,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

KH-57

BODY
Tüm cilt tiplerinin temizliği ve bakımı için geliştirilmiş, zeytin yağı içeren
vücut yıkama ürünüdür. Hayvansal madde içermez. Alkolsüz ve doğal
parfümlüdür. pH ı nötr, en hassas ciltlerle bile uyumludur.

: 5,50 - 6,50

KH-55

HAIR

DUŞ JELİ

pH (%1)

5,50-6,50

Sanayide çalışanların el temizliği için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır
yağ ve kirleri çıkararak ellerde istenen temizliği sağlar. İçeriğindeki geri
yağlayıcılarla cildi nemlendirir ve korur. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür.
Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

KREMLİ SAÇ ŞAMPUANI

14

Ambalaj : 20 L / 5 L / 1 L

HEAVY HAND
AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ SIVI EL YIKAMA MADDESİ

7

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

KH-54

MANO FOAM

5,50-6,50

0

7

14

pH (%1)

: 5,50 - 6,50

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 20 L / 5 L

29

HAVA ŞARTLANDIRICI & KÖTÜ KOKU GİDERİCİ

6,00-8,00

0

Kötü kokuyu oluşturan moleküller genellikle nitrojen ve sülfür atomları
içerirler. Bu bileşikler zamanla sıcak havalarda ve özellikle kapalı
alanlarda birikerek tahammülü zor kokulara dönüşür. Kötü kokuları
maskeleme yapmaksızın nötralizasyonunu sağlayan eşsiz bir üründür.
Bileşiminde bulunan esans sayesinde ortama hoş bir koku yayar.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 1 L

SH-02

SKIN
HIZLI TEMİZLİK & LEKE SÖKÜCÜ

14

8,00-9,00

0

Kumaş, döşeme, deri, vinly, pvc, plastik yüzeylerde press tavanlarda
etkili bir kir çözücüdür. Güçlü formülü ile kısa sürede temizlik sağlar.

7

14

pH (%1)

: 8,00 - 9,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 5 L / 750 ML

SH-03

QUICK CLEAN
NATUREL TEMİZLEYİCİ

3,00-4,00

0

Güçlü birleşimi sayesinde banyo ve tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taşı
birikimini çözer. Seramik, metal (armatür), emaye (küvet) gibi yüzeylerde
kullanılabilir. Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz.

7

14

pH (%1)

: 3,00 - 4,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 750 ML

OLIA

SH-04

YAĞ VE KİR TEMİZLEYİCİ

11,00-12,00

0

Ahşap hariç tüm sert yüzeyleri temizleme maddesidir. Sert yüzeylerde
yerleşmiş ağır yağ ve kirleri özel formülüyle yok eder. Yağlı zeminlerde
etkili temizlik sağlar. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak
doğada parçalanır.

7

Tüm pvc kapı, pencere, duşakabin, plastik masa, sandalye, şezlong,
bahçe mobilyası, aspiratör ve buzdolabı gibi plastik yüzeylerde oluşan
is yağ ve her türlü kirde etkilidir.

14

pH (%1)

: 11,00 - 12,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 750 ML

SH-05

PVC
PVC TEMİZLEYİCİ

HIZLI VE ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SH-01

NIFE QUENCH

9,00-10,00

0

7

14

pH (%1)

: 9,00 - 10,00

Dozaj

: Direkt Kullanım

Ambalaj : 750 ML
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HIZLI VE ETKİLİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

SH-06

MOBEL
MOBİLYA & AHŞAP YÜZEY BAKIM MADDESİ

6,00-8,00

0

Mobilyaların, ahşap malzemelerin temizliğinde kullanılır. Ahşaba
zarar vermeden temizler. Ahşap mobilyaların doğal parlaklığı ile canlı
görünmesini sağlar. Ahşap olan parke, mutfak dolabı, merdiven, masa,
pencere pervazları vs. yüzeylerde doğal parlaklık sağlar.

7

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 750 ML

SH-07

BANGO
SAUNA, JAKUZİ & HAMAM TEMİZLEME MADDESİ

6,00-8,00

0

Sauna ve hamamların temizliğinde mermerlerde oluşan yağları ve kirleri
çıkartmakta kullanılan etkili bir üründür.

7

14

pH (%1)

: 6,00 - 8,00

Dozaj

: 50 - 100 ML / L

Ambalaj : 5 L

SH-08

CONTEINER
KONTEYNER TEMİZLEME MADDESİ

10,00-11,00

0

Çöp atık ünitelerenin, çöp koyteynerlerinin temizliğinde kullanılır. Her
türlü yağ ve kirlerin ortama zarar vermeden sökülmesini sağlayan
köpüklü bir temizleyicidir.

7

ROGAR AÇICI TEMİZLEME MADDESİ
Yağ, kir vb. nedenlerle tıkanmış lavaboların kolayca açılmasını
sağlar. Kanalizasyon rogarı bunlara bağlı boru hatları ve lavabolarda
tıkanıklıklara sebep olan artık maddeler, donmuş yağ tabakaları, saç,
tuvalet kağıdı gibi çözülmesi zor olan zor materyaller üzerinde etkisini
göstererek atıkları eritir. Sıvı hale dönüşümü sağlayarak borulardan
atılmasını sağlar.

14

pH (%1)

: 10,00 - 11,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 20 L / 5 L

SH-09

ROGAR
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14

13,00-14,00

0

7

14

pH (%1)

: 13,00 - 14,00

Dozaj

: 50 - 100 ml / L

Ambalaj : 25 Kg
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