En yüksek beklenti, En üst kalite.
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Cilt Temizleme Ürünleri

Furkan CITRUSSOL OVMAX
Portakal Kokulu Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Kremi
Ağır sanayide karşınıza çıkabilecek ağır yağ, yanık yağ, sentetik yağ,
mineral yağ , boyanın her çeşiti , zift , kurum , is , mürekkep ve tüm
ağır kirlerin tek çözümü Granüllü el temizleme kremi OVMAX
Kostik asit ve Amonyak içermez. Portakal Kokuludur. Hızlı temizler.
Direk kullanılır.

4 gram ile 10 gram arası,

kuru ele alınarak

eller ovuşturulur. Kirin, pasın, yağın, kabarması sağlandıktan sonra
su

ile

durulama suretiyle üründen ve sudan tasarruf sağlar.

Kullanım Şekli
: Direk Kullanım
Kullanıldığı Sektör : Ağır sanayi , Otomotiv Sanayi
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan ULTRA ROZA
Lanolinli Yağ Sökücülü Granullü El Temizleme Sıvısı
Metal

sektöründe

ağır yağ ve kir ile uğraşanlar da eller,

cilt ve vücut için sıvı sabun, Dökümcülük sektöründe döküm isi,
kiri ve ağır yağ ile temas edenler uğraşanlarda el , cilt ve vücut için
yağ sökücü sabun olarak kullanılır, Bakım bölümlerinde çalışan
işçilerin ellerindeki ağır yağ ve kirleri temizlemek için yağ sökücü
sabun kullanılır ,

Fabrikalarda duş olan alanlarda duş jeli olarak 43 aktif bir üründür.

kullanılır ,

ortamlarında

Ofis

el

sabunu

olarak kullanılır

Lanolin katkılı konsantre sıvı sabun,Ağır yağve kirleri sökücü konsantre sabun,İçeriğindeki lanolin sayesinde
kış

aylarında elleri çatlatmaz ,

Süper konsantre ve

çok ekonomiktir, İnsan sağlığı riski yoktur.

doğada biyolojik olarak parcanabilen hammaddelerden üretilmiştir.

Kullanım Şekli
: Konsantre 1/5 1/10
Kullanıldığı Sektör : Ağır sanayi , Otomotiv Sanayi
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Cilt Temizleme Ürünleri

Furkan FOAMİX ULTRA
Köpük sabun, Antibakteriyel , Lanolin katkılı, Konsantre
Endüstriyel kullanım içindir. Tüm

sanayi

sektöründe

kullanılır,

işletme için üretilenin yanında aynı zamanda ofisler için üretileni tipi de
mevcuttur, çok ekonikdir normal sıvı sabunlara göre 10 kat daha
ekonomiktir,
Fabrikalarda

fabrikaların tüm alanlarında kullanılır.
duş

olan

sabun kullanılır

alanlarda duş jeli olarak kullanılır. Ofis

ortamlarında el sabunu olarak kullanılır. Lanolin katkılı konsantre sıvı
sabun, Ağır yağ ve kirleri sökücü konsantre sabun,İçeriğindeki lanolin
kış aylarında elleri çatlatmaz , Süper ve çok ekonomiktir.İnsan sağlığına
riski yoktur. Doğada biyolojik olarak parçalanabilen hammaddeden üretilmiştir.

Kullanım Şekli
: Konsantredir. 1/8 - 1/15
Kullanıldığı Sektör : Ağır sanayi , Otomotiv Sanayi
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan MESASOAP
Lüx Sıvı Sabunu Vitamin Gliserin Lanolin ve Sedefli
Sıvı sabun Endüstriyel kullanımLanolin
içindir,
dispensere

konulup

katkılı sıvı el

sabunudur,

kullanılmalıdır. Fabrika ofis ortamlarında

el sabunu olarak kullanılır.
İçeriğindeki lanolin sayesinde

İnsan sağlığı riski yoktur doğada
kış

aylarında

Hoş kokulu, antibakteriyel üründür,biyolojik
hammaddelerden üretilmiştir,

elleri çatlatmaz,

olarak

parcanabilen

El yıkama mayisi 18 aktif bir üründür.

Kullanım Şekli
: Direk Kullanım
Kullanıldığı Sektör : Fabrika ve Ofis Ortamlarında
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Oto Bakım Ürünleri

Furkan OTOFİX
Fırçasız Köpüklü Cilalı Oto Tır ve Branda Yıkama
Bütün araçların dış yıkamasında fırça veya süngere ihtiyaç duymadan
araç yüzeyini çizmeden ve yıpratmadan temizleme özelliğine sahip özel
bir üründür. İçeriğinde Kostik yoktur.

köpük aparatı ile birlikte kullanılır.

Kullanım Şekli
: Konsantredir. 1/60 - 1/100
Kullanıldığı Sektör : Oto yıkama sanayi
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan OTOSHINE
Silikonsuz Lastik ve Torpido Parlatma Ürünü
Araçların torpido, tampon, ve tüm plastik yüzeylerini temizleyip koruyan
aynı zamanda da ANTİ-STATİK
tutunmasını

özelliğinden ötürü uzun süre toz

engelleyen bir üründür. Plastik yüzeyin solma ve

çatlamalara karşı korur.

Kullanım Şekli
: Konsantredir. 1/5 - 1/10
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Oto Bakım Ürünleri

Furkan OTOJANT-AS
Jant temizleme ve Parlatma Ürünü
Özellikle jant üzerinde oluşmuş çamur, yağ, katran ve fren balatasının
neden olduğu kirleri temizlemek için kullanılır. Hafif alaşımlı ve çelik
jantlarında mükemmel temizlik isteyenlere tavsiye edilir. Ürün Asidiktir.
Mükemmel temizleme ve parlatma için kullanılır.

Kullanım Şekli
: Konsantredir. 1/5 - 1/10
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan OTOFOG
Buğu Önleyici
Silikon bazlı bir buğu önleyicidir. Buğu oluşumunun engellenmesi için ,
otomobillerin ön camlarında, motosiklet kask vizörlerinde ve tüm buğu
oluşumuna maruz kalan camlarda uygulanabilir.

Kullanım Şekli
: Direk Kullanım
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv ve Cam Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Oto Bakım Ürünleri

Furkan KARBONFİX
Partikül Filtre Temizleyici
Partikül filtre temizleyici direk olarak kullanılır. Otomatik dozaj makinesi
uygun kullanımları vardır. Parça yıkama gibi alanlarda kullanılır. Kısaca
boya ve plastik aksam hariç tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli
: Direk Kullanım
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan OTOCAMS4
4 Mevsim Oto Cam Suyu
Oto cam suyu araçların silecek suyu deposuna ilave edilerek kullanılır.
Camda oluşan kir,is,çamur ve böcek kalıntılarını etkili bir şekilde hızla
temizler. Konsantre üründür. Donma önleyici özel formulü sayesinde
soğuk hava şartlarında bile silecek suyunun donmasını önler. Daha
güvenli bir görüş sağlar. Cam üzerinde leke bırakmaz. Zarar vermez.

Kullanım Şekli
: Konsantre
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Sökücüler

Furkan ALUMAX ALK
Alümiyum Temizleyici ve Parlatıcı Alkali
Motor blokları,klimalar,alümiyum parçalar,treyler,havalandırma boruları
uygulama alanlarıdır. Alümiyum yüzeye zarar vermez.

Kullanım Şekli
: Konsantre 1/20
Kullanıldığı Sektör : Isıtma ve Soğutma Sanayii, Fabrikalar
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan ALUMAX AS
Alümiyum Temizleyici ve Parlatıcı Asidik
Ultra güçlü aluminyum Kondes ve hat temizleyici metal yağ, yanmış yağ
ve katranlaşmış yağ sökücü . Temizler ve aynı zamanda parlatır. Metal
alümiyum ve plastik ürünlerde kullanılabilir.

Kullanım Şekli
: Konsantre 1/20
Kullanıldığı Sektör : Isıtma ve Soğutma Sanayii, Fabrikalar
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan RADYOCLEAN
Kireç Sökücü Alümiyum ve Bakır için

Kullanım Şekli
: Konsantre 1/20
Kullanıldığı Sektör : Isıtma ve Soğutma Sanayii, Fabrikalar
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / Direk Kullanım 1kg
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Sökücüler

Furkan WAXSOL
Wax sökücü yeni araçlar için
Yeni ithal araçlarda wax sökmek için kullanılan bir üründür. Waxı çok
çabuk zahmetsiz bir şekilde söker. Bu işlemi yaparken de arabanın
plastik aksamına, boyasına ve cilasına zarar vermez.

Kullanım Şekli
: Konsantre 1/5
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan NOPAİNT
Boya ve Karbon Sökücü
Boyadan arındırılmak istenen yüzeye daldırma metodu ile uygulanır,
metallere zarar vermeden temizler. Yüzeye döküldükten 7 dakika içerisinde
boyanın kabarmasını sağlar.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii,Ağır Sanayii, Boya Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan Pasivex
Pas ve Korozyon Önleyici Katkı Maddesi
Metal Sanayinde, yüzey işlem uygulamalarında özellikle pas ve yağ alma
proseslerinden sonra metallerin oksitlenmesini önleyici katkılar içeren
konsantre bir üründür. Metale karşı korozif etki göstermez. Esasta metalin
hava ile temasını keserek pas yapmasını engeller. Solvent ve benzeri katkı
içermez, bu nedenle çevreye zararı yokdur.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Otomotiv Sanayii,Ağır Sanayii,
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Sökücüler

Furkan ZeminX
Epoksi zemin temizleme maddesi
Epoksi beton çini zeminlerde bulunan yağ gres ve inatçı lekeleri kolayca
temizleyen bir ağır hizmet ürünüdür. Zemin temizlik makineleri ile kullanıma
uygundur.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Makine Sanayii,Ağır Sanayii, Tekstil Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan Elektropak
Elektriksel Aksam Temizlik Solventi
Temizlik yapıldıktan sonra buharlaşıp ortamdan ayrılır. Her türlü elektriksel
aksamda kullanılır. Korozif olmadığı için hiçbir ekipmana zarar vermez.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Gıda Sanayii,Ağır Sanayii, Tekstil Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan Q16
Metal Tarak Nire Temizleyicisi
Güvenli solvent olup,tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerde
tarak,iğne,nire ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde
kullanılır. Plastik aksamlara ve sensörlere zarar vermez.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Ağır Sanayii,Tekstil Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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Özel Ürünler

Furkan KALIPFIX-S
Silikonlu Kalıp Ayırıcı
Yüksek ve düşük ısılarda mükemmel sonuçlar verir. Kimyasal iplik
çekiminde düzelerde oluşabilecek sorunları önler ve ürünün makaraya
kolay sarılmasını sağlar. Plastik,karton,metal levhaların ayrılmasını sağlar.
Plastik imalatında enjeksiyon makinalarında kullanılır. Malzemenin kalıba
yapışmasını ve karbonlaşmayı önler.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Makine Sanayii,Plastik Sanayii, Kalıp Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan KALIPFIX-C
Silikonsuz Kalıp Ayırıcı
Su bazlıdır. Silikon içermez.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Makine Sanayii,Plastik Sanayii, Kalıp Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg

Furkan BTSOLL
Fren Balata Temizleyici Likit
Kampanalı ve disk frenleri,şanzıman parçalarını,sızdırmazlık alanlarındaki
balata kalıntılarını, yağları ve kirleri temizler.

Kullanım Şekli
: Direk
Kullanıldığı Sektör : Makine Sanayii,Otomotiv Sanayii
Ambalaj Şekli
: 30 Kg / 5Kg / 1kg
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ÜRÜN GRUPLARIMIZ
Yağ sökücü ve çözücü ürün çeşitleri
Metal yağ sökücüler
Kumaş yağ ve leke sökücüler
Beton taş mermer yağ sökücüler
Boyalı yüzey makine duvar yağ sökücü
Gıda yağı sökücü ürün grubu
Sanayi yağı sökücü ürün grubu
Araç uçak tren makine motor yağ sökücüleri
Kalıp koruyucu yağ domuz yağı
Zincir yağı gres yağı sökücüler
Rüzgar tirubünü temizleyici
Hes hidro elektrik santralleri için
Rüzgar enerji tirübün temizleyici
Elektrik hat temizleyici
Davlumbaz baca yağ temizleyici
Epoxy zemin yağ sökücü ve bakım
Çatı ve pencere için yağ sökücüler
Boya öncesi yağ sökücü ürünler
Tekstil hareketli aksam ( lamel, nire, tarak ve haşıl ) yağ sökücü ürünleri
Tren ve raylı sistem için yağ ve leke
Asfalt ve beton üzeri yağ sökücüler.
Alkali yağ sökücüler
Asidik yağ sökücüler
Hurda cam yıkama yağ sökücü ürünü
Sprey yağ sökücü ürünümüz
Belediyeler için çöp konteynırları temizleme ve dezenfekte sıvısı
Zift ve bütüm sökücü ürünümüz

Uçak temizliği, hangar temizliği ve uçak bakım ve
Uçak dış yıkama ürünü yüksek köpük özellikli
Uçak dış yıkama ürünü düşük köpük özellikli
Uçak dış yıkama ürünü kış bakımı için
Uçak dış yıkama ürünmü yaz bakımı için
Uçak dış yıkama boya parlatıcılı ürünümüz
Uçak iç yıkama ve hijyen ürünümüz
Uçak dezenfeksiyon ürünümüz ( klor bazlı)
Uçak deznfeksiyom ürünümüz (quartamin bazlı)
Uçak dezenfeksiyon ürünlerimiz ( disinfectans, germicides ve sanitizers )
Uçak hangar ve garaj yıkama ürünü lastik izi sökücü özellikte

Pas sökücü, çözücü ve pas önleyici ürün çeşitleri
Metal pas sökücü ürünlerimiz
Kalıp pas sökücü ürünlerimiz
Aluminyum kromat sökücü ürünlerimiz
Pas gevşetici ürünlerimiz

Metal pas sökücü fosfat kaplayıcı ve yağ sökücü ürünlerimiz.
Kazan pas sökücü ürünümüz
Aluminyum bakır metal çelik krom pas sökücü ürünlerimiz
Pas önleyici guarted 8 ay etkili
Pas önleyici guarted 16 ay etkili
Pas önleyici ısıtma ve soğutma kazanları için
Pas önleyici ve su ve nem yalıtkan motor koruyucu
Pas önleyicili otomat temizleme sıvısı kontrollü yağ bırakır
Boya sökme sonrası pas önleyici
Pas önleyici ve ses izolasyonlu şase kaplaması

Boya sökücü, çözücü ve matbaa mürekkep sökücü ürünlerimiz
Daldırma boya sökücü
Jel boya sökücü ürünümüz
Silme boya sökücü
Matbaa mürekkebi sökücü
Matbaa mürekkebi sökücü su bazlı
Ambalaj fabrikaları baskı makineleri için mürekkep sökücü
Etiket boya sökücü
Çakmak kalem üzeri boya sökücü
Kumaş üzeri tükenmez kalem izi sökücü

MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİMİZ
Mobilya tutkal sökücü
Mobilya temizleyici son işlem
Mobilya ayna boya sökücü
Mobilya boya sökücü
Mobilya cila sökücü

CAM ÜRETİMİ KİMYASALLARI
Cam yüzey dezenfektanı
Cam kireç sökücü
Cam silikat çözücü

Genel hijyen ve mutfak hijyeni ve kişisel hijyen ürün grubumuz
Endüstriyel sıvı sabun yağ sökücü süper konsantre
Endüstriyel anti bakteriyel el jeli
Ofisler için sıvı sabun
Hassas ciltler için sıvı sabun
Bulaşık sıvısı süper konsantre
Genel temizlik ürünü süper konsantre ( her zemine tek ürün )
Lavabo pisuar temizleyici ve parlatıcı
Kireç sökücü süper konsantre
Bulaşık sıvısı direk kullanım
Köpük sabun süper konsantre
Köpük sabun direk kullanım

Mineralli Ovma kremi (bakımcılar tamirciler gibi ağır işler için yağ sökücülü)
Halı koltuk renk toparlayıcı leke ve kir çıkarıcı
Yanık ve karbonlaşmış yağ sökücü ürünlerimiz
Bulaşık makinesi deterjanı
Bulaşık makinesi parlatıcısı
Bulaşık makinesi kireç sökücü
Bilgisayar dış yüzey temizleyici
Matbaa çalışanları için mürekkep sökücü sabun

Gemi üretim kimyasalları
Güverte zemin temizleyici
Motor ve petrol atıkları temizleyici ürünü
Gemi saçları boya öncesi pas ve yağ temizleyici
Gemi üzeri boya sökücü ürünümüz sürme
Gemi üzeri boya sökme ürünümüz daldırma
Tiner yerine kullanılacak yağ sökücü

Aluminyum temizleyici ve parlatıcılar
Aluminyum temizleyici
Aluminyum temizleyici ve parlatıcı
Aluminyum temizleyici
Aluminyum temizleyici ve parlatıcı

Kireç sökücü ve kireç önceleyici ürünlerimiz
Kireç kışır yosun pas sökücü kazan için
Kireç kışır yosun ve pas önleyici kazan için
Çimento harç sökücü
Silo çimento harç sökücüsü
Beton kalıp yağı
Beton kalıp yağı 2

Temizlik ve hijyen ürün grubu
Mutfak temizlik ve hijyen ürün grubu
Kişisel temizlik ve hijyen ürün grubu
Lavabo pisuar ve banyo temizlik ve hijyen ürün grubu
Genel temizlik ve hijyen ürün grubu

Endüstriyel sökücüler ve çözücüler ürün grubumuz
Yağ sökücü, çözücü ve temizleyiciler
Pas sökücü, çözücü ve temizleyiciler
Boya sökücü, çözücü ve temizleyiciler
Çimento, harç, silis, Kireç sökücü, Çözücü ve temizleyiciler
Metal yüzey hazırlayıcılar, boya öncesi metal yüzey işlem kimyasalları
Karbon, yanık yağ sökücü, temizleyici ve çözücüler
Kireç, kışır, pas sökücü ve çözücüler

Klima temizleyiciler endüstriyel klima bakım ürünleri
Cam ayna kireç lekesi çözücü ve sökücü
Asidik sökücü ürünler
Alkali sökücü ürünler

Leke, yağ, kir ve mürekkep sökücü güvenli solventler ve solexler
Tekstil sektörü için solventler ve solexler
Otomobil üretim bakım ve servislerde motor ve parça yıkama solventler
Metal sektörü için solventler ve solexler
Plastik sektörü için solventler ve solexler
Matbaa sektörü için solventler ve solexler

Su ve Kazan kimyasalları
Isıtma soğutma sistemleri ürünleri
Çiller ve boyler kazanları ürünleri
Plastik enjeksiyon sistemi ürünleri
Gemi motorları ısıtma ve soğutma odaları ürünleri
Su şartlandırma kimyasalları

Gemi üretim, temizlik ve bakım kimyasalları
Gemi güvertesi için ağır yağ ve kir sökücüler
Gemi yapım aşamasında metal yüzey hazırlanması için kullanılan ürünler
Gemi motorları ısıtma hatları için kireç ve kışır sökücü
Gemi tamiratında boya ve vernik sökücüler

Elektriksel solventler, elektronik kart, elektrik motor, kontaktör ve pano temizleyici
Elektronik kart temizleyici ve koruyucu
Elektrik pano temizleyici ve koruyucu
Elektrik motor ve kontaktör temizleyici.
Dizel türubün kimyasalları
Elektrik motor temizleyici ve koruyucu (su içinde çalışabilir)
Trafo bakım ve koruma ve üretim aşaması ürünleri

Yapı kimyasalları
Poliüretan köpükler
Kalıp yağları, Ahşap kalıp yağı ( air fresher), Beton kalıp yağları( air fresher)
Kaydırıcı ve form verici özel üretim ürünler

Oda Parfümleri ve air fresher hava temizleyiciler
Oda parfümü air refresh
Oda parfümü air fresher
Oda parfümü air kondiner

Araç yıkama bakım, temizlik ve koruma ürünleri
Araç motor odası temizleyici
Radyatör temizleyici
Araç motor içi temizleyici
Motor temizleyici ve parlatıcı sıvı
Karbüratör temizleyici
Motor temizleyici ve parlatıcı yüksek köpük özellikli
Fırçasız araç yıkama ürünü
Yarış arabası ralli arabası temizleyici
Fırçalı araç yıkama ürünü
Lastik plastik parlatıcı
Araç iç döşeme koltuk temizleyicisi
Deri bakım, parlatma ve koruma ürünü
Araç su ve yağmur kaydırıcı
Çelik cant parlatıcı
Araç cam suyu
Araç silecek tıkanıklık açıcı
Araç motor yıkama ürünü
Tır branda temizleyici
Böçek temizlik sıvısı
Traktör ve biçerdöver yıkama ürünü
Emisyon karbon temizleyici

Silahlı kuvvetler bakım temizlik ve koruma ürünleri
Silah temizleyici ve koruyucu ürünü ( tek üründe iki işlem pas koruma( yağsız) temizleme işlemi yağsız. Özel bor
Tank levha pas sökücü ve cıvata gevşetici askeri noberiyt katkılı
Ağır harp silahları elektronik aksam temizleyici ve iletkenlik devre stabilizatörü
Hafif zırhlı personel taşıyıcılar iç temizlik ve bakım ürünü ( mantar ve dıştan gelen mikrobiyel etkiye karşı
Hafif zırhlı personel taşıyıcı gözlem camı buğu önleyici
Ağır zırhlı araçların iç sistemlerinin toz ve buğunun tutunmasını önleyici 4 mevsim kullanım ürünü.
Hafif zırhlı silahlar namlu bakım ve koruma ürünleri
Savaş uçakları yüksek irtifa esnasında gösterge ve panelde oluşabilecek ısı değişimlerine duyarlı
Piyade tüfeği özel temizleyici ve koruyucu ürünümüz
Özel askeri makam araçları lastik plastik aksam parlatıcı ve koruyucu
Piyade tüfeği özel kış koruyucu ve metal ısı stabilizatörlü temizleyici ürünü
Piyade tüfeği emniyet özel doldur boşalt sekme önleyici kum kabı
Piyade tüfeği emniyet doldur boşalt kumu ( ses yalıtım etkili )
Çelik yelek özel temizlik sıvısı antibakteriyel, antimikrobiyel, antiallerjenik ve insan cildinden ve terinden
Askeri araçların bakım ve motorlarının yıkanmasında kullanılacak ürün. Tank ve hafif zırhlı araçların motorları için
Askeri yönetmeliklere uygun yakıt katkısı
Askeri yönetmeliklere uygun boya sökücü jel ( dik yüzeylerde tutunabilir ) gemi köprü ve benzeri yüzeyler için
Askeri yönetmeliklere uygun daldırma boya sökücü
Köprü korkuluk ve dik tanker boya sökücüsü
Askeri yönetmeliklere uygun pas sökücü
Deniz kuvvetleri gemi bakım ve tamir ürünü pas sökücü
Deniz kuvvetleri firkateyn temizleyici
Deniz kuvvetleri Zodyak bot temizleyici
Deniz kuvvetleri özel eğitim merkez komutanlıkları için antibakteriyel taş temizleyici

Deniz kuvvetleri firkateyn yakıt tankı temizleyici
Askeri lavabo gıda üretim ve banyoların giriş ve çıkışlarında mikrop taşınmasını önleyici antibakteriyel ürün.
Askeri tatil köyleri doğal taş bakım ve koruma ürünü.
Askeri tatil köyleri için mikrop önleyici şezlong temizlik sıvısı özellikle insandan insana geçebilecek bakterilerin 12
Firkateyn ve gemilerin metal aksamlarının güvertelerinin ve boyalı yüzeylerinin temizlenmesi ve korunması için
Firkateyn savunma ve savaş silahları deniz suyuna karşı koruma ürünü
Askeri botlar için mantar önleyici temizlik sıvısı
Karavana ve askeri yemekhaneler için ekonomik antibakteriyel sıvı.
Askeri yönetmeliklere uygun pas gevşetici
Askeri yönetmeliklere uygun buz, donma önleyici
Askeri yönetmeliklere uygun yangın tüpü boya sökücüsü
Askeri yönetmeliklere uygun kazan kireç sökücü
Askeri yönetmeliklere uygun epoxy temizleyici
Askeri uçak pist temizleyici pistten uçak lastik izi sökücü
Askeri yönetmeliklere uygun çatlak kontrol sprey grubu
Piyade tüfeği yiv koruyucu
Askeri yönetmeliklere uygun sprey grubu ürünlerimiz
Askeri yönetmeliklere uygun fiberglas, fiber, karbon fiber temizleyici ve koruyucu
Tank dişli yağlayıcı ( bor katkılı )
Tank elektronik aksam temizleyici ve koruyucu ( suya karşı koruma)

Temizlik ve hijyen ürün grubu
Mutfak temizlik ve hijyen ürün grubu
Kişisel temizlik ve hijyen ürün grubu
Lavabo pisuar ve banyo temizlik ve hijyen ürün grubu
Genel temizlik ve hijyen ürün grubu

Mutfak temizlik ve hijyen ürün grubu
Elde bulaşık yıkama deterjanı
konsantre elde bulaşık yıkama deterjanı 1/10
Bulaşık makinesi yıkama deterjanı
Bulaşık makinesi parlatıcısı
Bulaşık makinesi kireç sökücüsü
Bulaşık makinesi yıkama sıvısı ikisi bir arada9
Tencere tava davlumbaz için yanık ve karbonlaşmış yağ sökücü
Yanık ve karbonlaşmış yağ sökücü baca için
Mermer fayans karo gibi yüzeyler için gıda tüzüğüne uygun temizleyici phMermer fayans karo gibi yüzeyler için gıda tüzüğüne uygun temizleyici ph+
Gıda ve et entegre tesisleri için kan sökücü, gıda yağ’ı sökücü ürün.
Alkol bazlı antibakteriyel el jeli ( gr+ gr-) uygun
Aspiratör temizleyici ve dezenfekte edici ( gr+ gr-) uygun
Oteller tatil köyleri fast and faster bar bardakları uygun nötr temizleyici
Oteller ve hastaneler için gıda atık araçları ve çöp konteynırları dezenfekte ürünü
Tüm silinebilir yüzeyler için yağ sökücü
Lavabo tıkanıklık açıcı
Works open işe başlama gıda uyumlu el dezenfektasyon sıvısı ( nötr)
Works finish iş sonu gıda uyumlu el dezenfeksiyon sıvısı ( gr +)
Mutfak giriş paspası ayak dezenfeksiyon sıvısı ( nötr ○ quac)
İşletme giriş paspası dezenfeksiyon sıvısı

Amfoterik hypoallerjenik eldiven içi koruyuculu gıda uyumlu el köpüğü
12 saat etkili mikroorganizma çoğalma engelleyicili gıda uyumlu el sabunu
24 saat etkili mikroorganizma çoğalma engelleyicili gıda uyumlu el sabunu
Fast food aspiratör davlumbaz ve ızgara yanık yağı temizleyici

Kişisel temizlik ve hijyen ürün grubu
Sanayi tipi yağ sökücü el sabunu
Sanayi tipi yağ sökücü el sabunu konsantre 1/10
Sanayi tipi konsantre köpük sabun 1 / 15
Köpük sabun
Antibakteriyel el jeli
Antibakteriyel el sıvısı 12 saat etkili
Antibakteriyel el sıvısı 24 saat etkili
El koruyucu köpük
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