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TEKNİK 
BAKIM 

ÜRÜNLERİ
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Konsantre Beton 
ve Harç Sökücü

Konsantre Gres, 
Ağır Yağ, Katran 

Wax Sökücü

Elektronik Aksam 
Temizleyici ve 

Koruyucu

Teknik Bakım Ürünleri

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
beton ve harç sökücü etkili 
formülü sayesinde kullanıl-
dığı yüzeye zarar vermeden 
beton ve harç kalıntılarını te-
mizler. Boyaya kesinlikle za-
rar vermez. 1 lt-5 lt ve 30 lt’lik 
ambalajlarda satışa sunul-
muştur. Konsantre üründür 
1/15 oranında seyrelterek kul-
lanılması tavsiye edilir. Beton 
santralleri , beton mikserleri, 
ağır harç ve beton kalıntıla-
rının olduğu her alanda gü-
venle kullanabilirsiniz.

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
gres,ağır yağlar ve wax sö-
kücü olarak kullanılan temizlik 
malzemesi müşterinin ihti-
yaçları belirlerndikten sonra 
müşteri ihtiyacına uygun şe-
kilde üretimi yapılır. İhtiyaç-
ların belirlenmesi ve üretimin 
tamamlanması ortalama 14 
iş günü olarak belirlenmiştir.

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
elektronik aksam temizleyi-
ci ve koruyucu ürününü tüm 
elektronik devrelerde güvenle 
kullanabilirsiniz. Toz kir ve yağ 
lekesini temizler. Ürün içeri-
sinde yağ olmamakla birlikte 
temizlik sonrasında yağlan-
ması gereken parçalar yeni-
den yağlanmalıdır. Enerji var-
ken temizlik yapılmaya uygun 
değildir. Uygulama yapılacak 
bölüme 20-25 cm’den püs-
kürtünüz , sadece püskürterek 
temizleme önerilir püskür-
tüldükten sonra silme işlemi 
önerilmez. Tamamen kuru-
duğundan emin olduktan 
sonra enerji verilmelidir.

TT001 TT002 TT003
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Nem Alıcı ve 
Uzaklaştırıcı

Mekanik Parçe 
Temizleyici

Fren Balata 
Temizleyici

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
nem alıcı ajan malzeme kal-
siyum klorürden oluşmakta-
dır. Nem emme işlemini ger-
çekleştirir ve solunmasında 
herhangi bir problem oluş-
turmaz. Tablet tükeninceye 
kadar nem alma işlemi de-
vam eder. Uzak mesafelere 
gönderilen neme karşı has-
sasiyet gösteren ürünlerde 
kullanılması önerilir.

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
mekanik parça temizleme 
kimyasalı ağır sanayide olu-
şabilecek kir,yağ,toz ve metal 
tozlarının temizlenmesinde 
kullanılır. Dişli ve zincir temiz-
liğinde otomobil makine me-
kanik yedek parçalarının te-
mizliğinde kullanılır. 10 kg ve 
20 kg’lık ambalajlarda satışa 
sunulmuştur. Su itici özelliği 
vardır. Hidrofobik ajanlar içe-
rir.

Klineks’in geliştirmiş olduğu 
fren balata temizleyici araç 
ve iş makinalarının fren ak-
samlarının temizlenmesinde 
kullanılır.

TT004 TT005 TT006
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Anti Korozif 
Koruyucu Boya Sökücü Metal Yüzey 

Temizleyici

Teknik Bakım Ürünleri

Müşteri talep ve ihtiyaçları 
tam anlamıyla belirlentikten 
sonra üretimi yapılmaktadır.

Metal yüzeylerdeki boyaların 
sökülmesi için Klineks tara-
fından geliştirilen kimyasal 
malzemedir. Solvent içerir 
hızlandırıcı ile birlikte satışı 
yapılmaktadır. 4 dakika içe-
risinde boyanın sökümü ger-
çekleşir. Daldırma yöntemi 
veya direk uygulanarak kulla-
nıma uygun üretim şekli var-
dır. Müşteri talepleri doğrultu-
sunda etken madde ve boya 
sökme yöntemi belirlenerek 
üretim gerçekleştirilmektedir. 
1 lt,5 lt 20 lt ve 30 lt olacak şe-
kilde 4 farklı paketleme yapı-
labilmektedir.

Demir fosfat ile metal yüzeyi-
nin silinmesini sağlayan kim-
yasal malzemedir. Müşteri ta-
lebine göre farklı miktarlarda 
üretimi gerçekleştirilmektedir.

TT007 TT008 TT009
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Yağ ve Kir Sökücü
Yağ Çözücü 

(Solvent 
İçermeyen)

Konsantre Pas, 
Kireç ve Tortu 

Çözücü

Mavi etki formül sayesinde bol 
köpüklü içeriğine sahiptir. Sıvı 
formdadır. Uygulama alanın-
da temizlik malzemesi uygu-
landıktan 1 dakika sonrasında 
silinmelidir veya basınçlı su 
ile durulanmalıdır. Ağır sana-
yi yağları,kir ve metal tozlarını 
etkili şekilde temizler. Solvent 
içerir.

Mavi etki formül sayesinde bol 
köpüklü içeriğine sahiptir. Sıvı 
formdadır. Uygulama alanın-
da temizlik malzemesi uygu-
landıktan 1 dakika sonrasında 
silinmelidir veya basınçlı su 
ile durulanmalıdır. Ağır sana-
yi yağları,kir ve metal tozlarını 
etkili şekilde temizler. Solvent 
içermez.

Ağır pas sökücü yüzeye püs-
kürtme ve silme yapılacak ise 
1/7 kullanılır. Daldırma yapı-
lacak ise 1/15 oranın da su ile 
seyreltilir. Ağır pas çözücüler 
ile yüzeydeki ağır paslar te-
mizlendikten sonra kuruması 
beklenir. Daha sonra güven-
le boya atılabilmektedir. Tüm 
sanayi sektöründe ağır pas 
sökücü ürünler kullanılır. 1 lt-
5lt-20 lt’lik ambalajlarda üre-
tim yapılmaktadır. El ile temas 
etmemesi gereklidir.

TT010 TT011 TT012



8

Su İtici
(Dikey Cepheler İçin)

Klima ve Serpantin 
Temizleyici

Teknik Bakım Ürünleri

Klineks kimya müşteri talep ve ihtiyaç-
ları doğrultusunda ihtiyaç belirlendik-
ten sonraki 14 iş günü içerisinde üretim 
yapmaktadır. Hidrofobik ajanlar ihtiyaç 
doğrultusunda oransal olarak değişiklik 
göstermektedir.

Klineks klima temizleyici ürünler, soğutma 
sistemleri, klimalar, klima üzerinde bulu-
nan petek ve aparatlar, ısıtma sistemleri 
ve aliminyum metalleri üzerinde biriken 
yağ, kir, karbon ve tortuların sökülerek te-
mizlenmesini sağlayan üründür. Hijyenik 
etki sağlar. Astım bronşit hastalarının kli-
malarını temizlemeleri tavsiye edilir. Za-
manla filtrelerde ve klima içerisinde olu-
şan bakterileri temizler uzaklaştırır.

TT013 TT014
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BULAŞIK 
YIKAMA 

ÜRÜNLERİ
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Elde Yıkama Bulaşık 
Sıvısı (ECO)

Elde Yıkama Bulaşık 
Sıvısı (ULTRA)

Bulaşık Yıkama Ürünleri

Ürün 4 kg, 10 kg ve 20 kg’lık ambalajlar 
şeklinde satışa sunulmuştur. Bulaşıkları-
nızdan yağı ve kiri kolayca Söker, Cildinizi 
tahriş etmez. Klineks konsantre formüle 
sahiptir. Her damlasıyla uzun ömürlü kö-
pük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çöz-
me ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş 
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek 
yoktur.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün 4 kg, 10 kg ve 20 kg’lık ambalajlar 
şeklinde satışa sunulmuştur. Bulaşıkları-
nızdan yağı ve kiri kolayca Söker, Cildinizi 
tahriş etmez. Klineks konsantre formüle 
sahiptir. Her damlasıyla uzun ömürlü kö-
pük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çöz-
me ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş 
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek 
yoktur.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

TB001 TB001



11

Endüstriyel Bulaşık 
Makinası Parlatıcısı 

(ECO)

Endüstriyel Bulaşık 
Makinası Parlatıcısı 

(ECO)

Endüstriyel bulaşık makinalarına bağla-
nan dozaj pompaları ile kullanılır. Yüze-
yaktif su itici malzemeler içerir. Bu sa-
yede çoklu bulaşık yıkama işlemlerinde 
bulaşık makinalarına koyulan ürünlerin 
üzerinde leke bırakmaz suyu hızla uzak-
laştırır lekesiz kurumasını sağlar.

Endüstriyel bulaşık makinalarına bağla-
nan dozaj pompaları ile kullanılır. Yüze-
yaktif su itici malzemeler içerir. Bu sa-
yede çoklu bulaşık yıkama işlemlerinde 
bulaşık makinalarına koyulan ürünlerin 
üzerinde leke bırakmaz suyu hızla uzak-
laştırır lekesiz kurumasını sağlar.

TB002 TB002
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Endüstriyel Bulaşık 
Makinası Deterjanı (ECO)

Endüstriyel Bulaşık 
Makinası Deterjanı 

(ULTRA)

Bulaşık Yıkama Ürünleri

Sert ağır metaller içeren sular ve daha 
soft sular için kullanılmak üzere 2 farklı 
formda formülize edilmiştir. Tablet ve sıvı 
şeklinde üretimi yapılmaktadır. Metaller-
de kararma olmaz. Porselen üzerindeki 
sır tabakasına zarar vermez. Çay kahve 
lekelerini çıkarır kokuları giderir. Etkili te-
mizlik sağlar cam üzerinde leke bırakmaz 
parlatır.

Sert ağır metaller içeren sular ve daha 
soft sular için kullanılmak üzere 2 farklı 
formda formülize edilmiştir. Tablet ve sıvı 
şeklinde üretimi yapılmaktadır. Metaller-
de kararma olmaz. Porselen üzerindeki 
sır tabakasına zarar vermez. Çay kahve 
lekelerini çıkarır kokuları giderir. Etkili te-
mizlik sağlar cam üzerinde leke bırakmaz 
parlatır.

TB003 TB003
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ÇAMAŞIR 
YIKAMA 

ÜRÜNLERİ
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Çamaşır Suyu Ultra Yoğun 
Çamaşır Suyu

Ağır Yağ, Kir, 
Mürekkep ve Kan 

Temizleyici

Akışkan kıvamıyla etkili çözüm 
sağlar. Kokusuzdur. 4kg ve 10 
kg lık ambalajlarda satışa su-
nulmuştur. Mutfak,banyo,tu-
valet’lerde hijyen sağlar. Zorlu 
kirlerde etkilidir beyazlatma 
etkisi vardır. Sararmış canlılı-
ğını yitirmiş lavabo’larınız be-
yazlatma etkisi ile daha beyaz 
ve daha canlı görünecektir 9 
ve 12 yüzey aktif madde içerir.

Yoğun kıvamıyla etkili çözüm 
sağlar. Kokusuzdur. 4kg ve 
10 kg lık ambalajlarda satışa 
sunulmuştur. Mutfak,banyo,-
tuvalet’lerde hijyen sağlar. 
Zorlu kirlerde etkilidir beyaz-
latma etkisi vardır. Sararmış 
canlılığını yitirmiş lavabo’ları-
nız beyazlatma etkisi ile daha 
beyaz ve daha canlı görüne-
cektir. 12-15 yüzey aktif mad-
de içerir.

Mavi etki formül sayesinde 
bol köpüklü içeriğine sahiptir. 
Sıvı formdadır. Kan ve mü-
rekkep temizliğinde etkilidir. 
Uygulama alanında temizlik 
malzemesi uygulandıktan 1 
dakika sonrasında silinmeli-
dir. 1 dakika içerisinde reaksi-
yon göstererek ağır kirleri kan 
lekesini ve mürekkep lekesini 
kuru bez ile silerek çıkarabi-
lirsiniz. Uygulama birkaç defa 
tekrar edilebilir sonrasında 
durulama gerektirir veya ıslak 
bir bez ile silinmelidir.

TY001 TY002 TY003
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Konsantre Enzimli Sıvı 
Çamaşır Deterjanı

Konsantre Çamaşır 
Yumuşatıcı

Tüm çamaşırlarınız için güvenle kullana-
bileceğiniz sıvı formda özel olarak gelişti-
rilen Klineks çamaşır deterjanı içerisinde 
bulunan 7 farklı enzimle çamaşırlarınız 
için kusursuz temizlik sağlayacaktır. Kli-
neks’in 5 kg’lık 10 kg’lık ve 20 kg’lık am-
balajlarda satışa sunulan konsantre de-
terjanı ile güvenli yıkama yapabilirsiniz. 
30°C’den itibaren mükemmel temizlik. 
Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve vi-
rüsleri % 100 etkisiz hale getirir uzaklaştırır. 
Kalıcı,sade hafif kokulu parfüm içerir.

5kg ve 10kg’lık 2 farklı ambalajda satışa 
sunulmaktadır. Yoğun kıvamına rağmen 
hızlı akışkanlığı ile çamaşırın her nokta-
sına nüfuz eder. Daha yumuşak çama-
şırlar cildi tahriş etmeyen özel formülüyle 
kalıcı sade kokmasını sağlar. Antialerjik 
forma sahiptir hassas ciltler için güven-
le kullanılabilir. Ölçek kabı ile kullanılması 
tavsiye edilir. %100 geri dönüştürülebilen 
ambalajlarıyla çevre dostudur.

TY004 TY005
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Technofoam Konsantre 
Köpük Sabunu

Technocream Partiküllü 
Krem Tip El Temizleyici

Dermatolojik olarak uyundur. Cildi besler 
korur ve nemlendirici etkisi yaratır. Eko-
nomiktir bol köpüklü formül içeriğine sa-
hiptir. Su tasarrufu sağlar. Sıvı formdadır.

Dermatolojik olarak uyundur. Katı form-
dadır. Cildi besler korur ve nemlendirici 
etkisi yaratır. Köpük miktarı azdır. Makine 
yağları gress yağ gibi ağır yağlarda etkili 
çözümler sunar.

TC001 TC002
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Technoll Endüstriyel Cilt 
Temizleme Jeli(Alkollü)

Technosil N27 Sıvı El 
Sabunu

Alkol içerir. Dermatolojik olarak uygun-
dur. Eller önce sabun ile temizlenmelidir. 
5-10 ml cilt temizleme jeli ele direk olarak 
uygulanır. Bakteri ve virüsleri tamamen 
yok eder. Suda %100 çözünür. Jel form-
dadır. Uygulama sonrasında hemen el-
leri yıkamak önerilmez en az 1-2 dakika 
beklenmelidir.

Dermatolojik olarak uyundur. Cildi bes-
ler korur ve nemlendirici etkisi yaratır. 
Ekonomiktir bol köpüklü formül içeriğine 
sahiptir. Su tasarrufu sağlar. Sıvı form-
dadır. Makine yağlarında etkili çözümler 
sunar. Ağır sanayi kirlerinde kullanıma 
uygundur. Elleri tahriş etmeyecek şekilde 
formülize edilmiştir. Konsantredir sulan-
dırarak kullanıma uygundur.

TC003 TC004

Cilt Temizleme Gurubu
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YÜZEY 
TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ
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Multi 5+ Carpet Konsantre 
Halı Şampuanı

Multi 5+ Foam Kuru Köpük 
Halı ve Koltuk Yıkama

Yüzey Temizlik Ürünleri

Klineks carpet halı şampuanı parapen 
içermeyen formülüyle halılarınızı temiz-
lerken yumuşacık doku ile kaplar. 1 lt, 5 
lt,10 lt,20 lt,30 lt ve 60 lt lik ambalajlarıyla 
satışa sunulmuştur. İpek halılarınız dahi 
evinizin tüm halılarında güvenle kulla-
nabilirsiniz. Kan ve mürekkep lekelerinde 
etkilidir. Tükenmez kalem lekelerinin çık-
masında etkilidir. Ağır yağlar,çay,çilek,-
kahve gibi zorlu lekelerin çıkarılmasın-
da güvenle kullanabilirsiniz. Konsantre 
formdadır. Leke durumuna göre 1/50 ila 
1/120 oranında seyrelterek kullanılması 
önerilir.

Kuru köpük halı şampuanı her türlü hali 
ve döşemede güvenle kullanılan kon-
santre hali şampuanıdır.Halıların tüm 
yüzeyine uygun bir şekilde yayılarak ku-
ruyana kadar bekletilir.Sonra elektrikli 
süpürgeyle süpürülür.Kullanım Dozajı: Az 
kirli halıda; 25 ml/lt - çok kirli halıda suya; 
90ml/lt

TE001 TE002
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Multi 5+ Surface Çok 
Amaçlı Yüzey Temizleyici

Multi Oll Alkol Bazlı 
Konsantre Genel

Temizlik Ürünü

Yüzeydeki hafif kirlerin temizlenmesi için 
formülize edilmiştir. Etrafa yaydığı çiçek 
kokusuyla kalıcı ferah etki yaratır. Parke 
ve sert yüzeylerde kullanılabilir ve yüzeye 
parlaklık verir. Alkol içermez.

Yüzeydeki hafif kirlerin temizlenmesi için 
formülize edilmiştir. Virüs ve bakterilerin 
uzaklaştırılmasında etkilidir. Etrafa yaydı-
ğı çiçek kokusuyla kalıcı ferah etki yaratır. 
Parke ve sert yüzeylerde kullanılabilir ve 
yüzeye parlaklık verir. Alkol içerir.

TE003 TE004
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Yüzey Temizlik Ürünleri

Multi 5+ Oven Konsantre 
Fırın, İs ve Yanık Yağ 

Temizleyici
Multi 5+ POT Paslanmaz 

Çelik Temizleyici

Fırın yüzeyinde tabanında yanmış yağ-
ları 20-25 cm uzaktan klineks oven ile 
ovmadan temizleyebilirsiniz. Solvent 
içermez fırın ve mutfak gereçlerine zarar 
vermez. 1 lt ve 5 lt lik ambalajlarda satışı 
yapılmaktadır.

Paslanmaz Çelik Yüzey Parlatıcı Tüm pas-
lanmaz çelik ve inoks yüzeyleri çizmeden 
kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına 
kavuşturur. – Tüm paslanmaz çelik yü-
zeylerde hoş bir koku bırakır. Paslanmaz 
çelik tencere ve tavalar, inoks davlum-
bazlar, mutfak eşyaları, buzdolabı ve fırın 
gibi yüzeylerde kullanılır. Uygulama yapı-
lırken ürün üzerine uygulanan kimyasal 
en az 1 dakika bekledikten sonra yumu-
şak sünger yardımıyla ovarak silinmeli-
dir. Bu işlem birkaç defa tekrarlana bilir. 
Durulanıp kurulanmalıdır.

TE005 TE006
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Multi 5+ Glass Parlatıcı 
Etkili Cam Temizleyici

Multi 5+ Granite Parlak 
Zemin ve Granit 

Temizleyici

Cam temizleyici uygulandığı camda kö-
pürmez kokusu hafif sade okyanus etki-
si esansı içerir, uygulanan cam ve ayna 
yüzeylerini parlatır toz tutunumunu azal-
tır. Böylece daha uzun sürede kirlenme 
gerçekleşecektir. 4 lt 5 lt 10 lt ‘lik ambalaj-
larda satışı yapılmaktadır.

Doğaltaş, seramik ,mermer, granit, ve li-
nolyum gibi hassas yüzeylerin temizliği 
için kullanılır. Asit içermez. Iz bırakmaz. Su 
bazlı güvenli bir temizleyicidir. Yağ, iska-
rası, su bazlı cila, gres, lastik izi ve benzeri 
inatçı kirleri derinlemesine temizler. Yü-
zeyde etkin ve zengin bir parlaklık sağlar. 
Kullanım talimatı: Kirin durumuna göre 
saf veya 1 : 40 oranına kadar su ile incel-
tilerek kullanılır. Uygulamada fırça kulla-
nılması önerilir. Kirden arındırılan yüzeyler 
su ile durulanır.

TE007 TE008
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Multi 5+ Tile Konsantre 
Fayans ve Banyo 

Temizleyici Temizleyici

Multi 5+ Wooden Ahşap 
Temizleyici ve Parlatıcı 

Temizleyici

Yüzey Temizlik Ürünleri

Klineks multi5+ Konsantre fayans ve 
banyo temizleyici yüzeylerde oluşan ki-
reci güçlü formülü ile pratik bir şekilde 
çıkarmanıza yardımcı olan temizlik mal-
zemesidir. Kötü kokuları gidermede etki-
lidir. Uygulanan yüzeyde 1 dakika bekletil-
mesi gerekmektedir. Bekletildikten sonra 
orta sert sünger ile silinmelidir. Derz dol-
gu aralarında güçlü formülüyle kiri lekeyi 
söküp hijyenik bir görüntü sağlar.

Ahşap, parke laminat gibi yüzeylerin te-
mizliğinde kullanılmaktadır. 1 lt, 5 lt ,10 ve 
30 lt’lik ambalajlarda satışa sunulmuş-
tur. Ahşap yüzeylerin temizliği ve korun-
masında güvenle kullanılabilir. Lavanta 
ve okyanus kokusu seçenekleriyle satı-
şa sunulmuştur. Cila etkisi yaratır yüzeyi 
parlatır. Mikroplara karşı etkilidir.

TE009 TE010
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Araç Cam Suyu
Fırçalı Oto 

Yıkama 
Şampuanı

Fırçasız Oto 
Yıkama 

Şampuanı

Kış ve yaz aylarına uygun ola-
rak iki farklı formda formülize 
edilmiştir. Kış cam suyu anti-
firiz içermektedir -30°C kadar 
donmaya dayanıklıdır. Yaz ve 
kış camsuyu formülasyonla-
rının tamamı köpürmez hafif 
sade okyanus etkisi esansı 
bulunur, uygulanan cam ve 
ayna yüzeylerini parlatır toz 
tutunumunu azaltır. Böylece 
daha uzun sürede kirlenme 
gerçekleşecektir. 750 ml 1 lt 4 
lt 5 lt ‘lik ambalajlarda satışı 
yapılmaktadır.

Ürün konsantredir 1 lt 5 lt ve 
20 lt lik 3 farklı ambalajda 
satışa sunulmuştur. Seyrel-
terek kullanılır. Tavsiye edilen 
seyreltme oranı 1/30’tır. Cila 
içerir. Fırça ile uygulama son-
rasında durulanmalı ve araç 
için uygun yumuşak bir bez 
ile kurulanmalıdır. Araçtaki ki-
reçten kaynaklı su lekelerinin 
temizlenmesinde etkilidir.

Ürün konsantredir 1 lt 5 lt ve 
20 lt lik 3 farklı ambalajda sa-
tışa sunulmuştur. Seyrelterek 
kullanılır. Tavsiye edilen sey-
reltme oranı 1/30’tır. Cila içe-
rir. Basınçlı püskürtme tüpü ile 
uygulanır. Uygulama sonra-
sında 1-2 dakika beklenmeli-
dir. Sonrasında basınçlı su ile 
durulanmalı ve araç için uy-
gun bir bez ile kurulanmalıdır. 
Araçtaki kireçten kaynaklı su 
lekelerinin temizlenmesinde 
etkilidir.

TO001 TO002 TO003

Oto Bakım Grubu
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Jant Temizleyici ve 
Parlatıcı

Lastik Temizleyici ve 
Parlatıcı

Çelik ve alüminyum jantların kullanımı 
için uygundur. Ağır kirler, balata tozu,lastik 
tozu, metal tozları,ağır yağ ve yanık mad-
delerin temizliğinde kullanılan güçlü for-
müllü temizlik ürünüdür. Malzemenin do-
kusuna boyasına verniğine zarar vermez. 
Uygulanmadan önce jantın soğumasını 
bekleyiniz. Uygulama yaparken cildinizle 
temas ettirmeyiniz. Temas etmesi duru-
munda bol su ile yıkayınız. Uygulacak yü-
zeye direk temizlik malzemesi püskürtülür 
1-2 dakika beklenir sonrasında fırça veya 
sünger ile ovalanarak temizlenir. Su ile du-
rulama işleminden sonra gerek görülürse 
kurulanır. Toz ve balata tozları uzaklaştıran 
formül yapısına sahip olduğundan daha 
uzun sürede kirlenmeler olacaktır.

Aracınızın lastiği köpüklü su ile temiz-
lendikten sonra kurulanır. Lastik parlatıcı 
yumuşak bir süngere sıkılıp lastik üzerine 
ovalayarak sürülür. Daha sonra kuru bez 
ile silinir. Bu işlem 2-3 defa tekrarlanır. 
Lastik yüzeyinde parlaklık sağlayan bu 
temizlik malzemesi tozu kaydırarak daha 
uzun sürece lastiklerin kirlenmesini sağ-
lar.

TO004 TO005
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Oto Boya Koruma ve 
Parlatma

Konsantre Oto Yıkama 
Şampuanı

Boyalı metal yüzeydeki çizik,aşınma,de-
formasyon,aksidasyonu giderir. Kılcal 
çizikleri ve fırça izlerini yok eder.Yüksek 
dereceli aşındırıcı ve parlatıcı mineral 
toz içerir. Çizikleri doldurarak değil,aşın-
dırarak yok eder.Aşırı tozlanma yapmaz. 
Elle veya polisaj makinasıyla uygulama-
ya uygundur. Daha iyi performans ala-
bilmek için polisaj makinasıyla düşük de-
virde uygulama yapılmalıdır.

Ürün konsantredir 1 lt 5 lt ve 20 lt lik 3 farklı 
ambalajda satışa sunulmuştur. Seyrel-
terek kullanılır. Tavsiye edilen seyreltme 
oranı 1/60’tır. Pasta ve Cila içerir. Basınçlı 
püskürtme tüpü ile uygulanır. Uygula-
ma sonrasında 1-2 dakika beklenmelidir. 
Sonrasında basınçlı su ile durulanmalı ve 
araç için uygun bir bez ile kurulanmalıdır. 
Araçtaki kireçten kaynaklı su lekelerinin 
temizlenmesinde etkilidir.

TO006 TO007

Oto Bakım Grubu
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PARFÜM 
VE KOKU 

GİDERİCİLER
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Biyolojik Koku Giderici Biyolojik Koku Giderici

Kötü kokuları giderir ve uzun süreli ferah-
lık sağlar. Yemek, sigara, evcil hayvan, la-
vabo ve tüm giderler için. Vücut kaynaklı 
(ter,gaz,ağız kokusu,kusma,bebek bezi 
vb.) Pişirme/yemek kaynaklı (kızarmış ve 
yanmış yiyecekler, yağ,balık,soğan ve 
sarımsak) Evcil hayvan kaynaklı (evcil 
hayvan kokuları veya kedi kumu kokuları) 
Çevresel kaynaklı (kirlilik,duman,küf,çöp/
atık,tuvalet,gider)

Kötü kokuları giderir ve uzun süreli ferah-
lık sağlar. Yemek, sigara, evcil hayvan, la-
vabo ve tüm giderler için. Vücut kaynaklı 
(ter,gaz,ağız kokusu,kusma,bebek bezi 
vb.) Pişirme/yemek kaynaklı (kızarmış ve 
yanmış yiyecekler, yağ,balık,soğan ve 
sarımsak) Evcil hayvan kaynaklı (evcil 
hayvan kokuları veya kedi kumu kokuları) 
Çevresel kaynaklı (kirlilik,duman,küf,çöp/
atık,tuvalet,gider)

TK001 TK001

Parfüm ve Koku Gidericiler
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Biyolojik Koku Giderici Biyolojik Koku Giderici

Kötü kokuları giderir ve uzun süreli ferah-
lık sağlar. Yemek, sigara, evcil hayvan, la-
vabo ve tüm giderler için. Vücut kaynaklı 
(ter,gaz,ağız kokusu,kusma,bebek bezi 
vb.) Pişirme/yemek kaynaklı (kızarmış ve 
yanmış yiyecekler, yağ,balık,soğan ve 
sarımsak) Evcil hayvan kaynaklı (evcil 
hayvan kokuları veya kedi kumu kokuları) 
Çevresel kaynaklı (kirlilik,duman,küf,çöp/
atık,tuvalet,gider)

Kötü kokuları giderir ve uzun süreli ferah-
lık sağlar. Yemek, sigara, evcil hayvan, la-
vabo ve tüm giderler için. Vücut kaynaklı 
(ter,gaz,ağız kokusu,kusma,bebek bezi 
vb.) Pişirme/yemek kaynaklı (kızarmış ve 
yanmış yiyecekler, yağ,balık,soğan ve 
sarımsak) Evcil hayvan kaynaklı (evcil 
hayvan kokuları veya kedi kumu kokuları) 
Çevresel kaynaklı (kirlilik,duman,küf,çöp/
atık,tuvalet,gider)

TK001 TK001
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ÜRÜN LİSTESİ
TT001 - Konsantre Beton ve Harç Sökücü

TT002 - Konsantre Gres, Ağır Yağ, Katran Wax Sökücü

TT003 - Elektronik Aksam Temizleyici ve Koruyucu

TT004 - Nem Alıcı ve Uzaklaştırıcı

TT005 - Mekanik Parça Temizleyici

TT006 - Fren Balata Temizleyici

TT007 - Anti Korozif Koruyucu

TT008 - Boya Sökücü

TT009 - Metal Yüzey Temizleyici

TT010 - Yağ ve Kir Sökücü

TT011 - Yağ Çözücü (Solvent İçermeyen)

TT012 - Konsantre Pas, Kireç ve Tortu Çözücü

TT013 - Su İtici (Dikey Cepheler İçin)

TT014 - Klima ve Serpantin Temizleyici

TB001 - Elde Yıkama Bulaşık Sıvısı (ECO)

TB002 - Endüstriyel Bulaşık Makinası Parlatıcısı (ECO)

TB003 - Endüstriyel Bulaşık Makinası Deterjanı (ECO)

TB001 - Elde Yıkama Bulaşık Sıvısı (ULTRA)

TB002 - Endüstriyel Bulaşık Makinası Parlatıcısı (ULTRA)

TB003 - Endüstriyel Bulaşık Makinası Deterjanı (ULTRA)

TY001 - Çamaşır Suyu

TY002 - Ultra Yoğun Çamaşır Suyu

TY003 - Ağır Yağ, Kir, Mürekkep ve Kan Temizleyici

TY004 - Konsantre Enzimli Sıvı Çamaşır Deterjanı

TY005 - Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı
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ÜRÜN LİSTESİ
TC001 - Technofoam Konsantre Köpük Sabunu

TC002 - Technocream Partiküllü Krem Tip El Temizleyici

TC003 - Technoll Endüstriyel Cilt Temizleme Jeli(Alkollü)

TC004 - Technosil N27 Sıvı El Sabunu

TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 30 lt

TE002 - Multi 5+ Foam Kuru Köpük Halı ve Koltuk Yıkama 750 ml

TE003 - Multi 5+ Surface Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici 750 ml

TE004 - Multi Oll Alkol Bazlı Konsantre Genel Temizlik Ürünü 750 ml

TE005 - Multi 5+ Oven Konsantre Fırın, İs ve Yanık Yağ Temizleyici 1 lt

TE006 - Multi 5+ POT Paslanmaz Çelik Temizleyici 750 ml

TE007 - Multi 5+ Glass Parlatıcı Etkili Cam Temizleyici 4 lt

TE008 - Multi 5+ Granite Parlak Zemin ve Granit Temizleyici 750 ml

TE009 - Multi 5+ Tile Konsantre Fayans ve Banyo Temizleyici Temizleyici 750 ml

TE010 - Multi 5+ Wooden Ahşap Temizleyici ve Parlatıcı Temizleyici 1 lt

TO001 - Araç Cam Suyu

TO002 - Fırçalı Oto Yıkama Şampuanı

TO003 - Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı

TO004 - Jant Temizleyici ve Parlatıcı

TO005 - Lastik Temizleyici ve Parlatıcı

TO006 - Oto Boya Koruma ve Parlatma

TO007 - Konsantre Oto Yıkama Şampuanı

TK001 - Biyolojik Koku Giderici - Lavanta

TK001 - Biyolojik Koku Giderici - Limon

TK001 - Biyolojik Koku Giderici - Okyanus Esintisi

TK001 - Biyolojik Koku Giderici - Yasemin
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