ÇAMAŞIR
YIKAMA
ÜRÜNLERİ
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Çamaşır Yıkama Ürünleri
EC001

EC001

EC001

Matik
Deterjan

Matik
Deterjan

Matik
Deterjan

1 Kg

3 Kg

4,5 Kg

Klineks Matik Deterjan çamaşır makinaları için formülize
edilmiştir. Beyazlar, renkliler
ve siyahlar için 3 farklı formül
ile çamaşırlarınızı temizlerken
yıkama ömrünü uzatmaktadır. Formül içerisinde kullanılan enzimlerle etkili ve hızlı
temizlik sağlar. Ürün ambalajı
1 kg, 4 kg, 7 ve 9 kg şeklinde
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Antialerjik formülü sayesinde
hassasiyet gösteren ciltlerde mükemmel sonuçlar elde
edilmiştir. Çamaşırlarınız ilk
günki gibi canlı görünecektir.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik.

Klineks Matik Deterjan çamaşır makinaları için formülize
edilmiştir. Beyazlar, renkliler
ve siyahlar için 3 farklı formül
ile çamaşırlarınızı temizlerken
yıkama ömrünü uzatmaktadır. Formül içerisinde kullanılan enzimlerle etkili ve hızlı
temizlik sağlar. Ürün ambalajı
1 kg, 4 kg, 7 ve 9 kg şeklinde
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Antialerjik formülü sayesinde
hassasiyet gösteren ciltlerde mükemmel sonuçlar elde
edilmiştir. Çamaşırlarınız ilk
günki gibi canlı görünecektir.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik.

Klineks Matik Deterjan çamaşır makinaları için formülize
edilmiştir. Beyazlar, renkliler
ve siyahlar için 3 farklı formül
ile çamaşırlarınızı temizlerken
yıkama ömrünü uzatmaktadır. Formül içerisinde kullanılan enzimlerle etkili ve hızlı
temizlik sağlar. Ürün ambalajı
1 kg, 4 kg, 7 ve 9 kg şeklinde
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Antialerjik formülü sayesinde
hassasiyet gösteren ciltlerde mükemmel sonuçlar elde
edilmiştir. Çamaşırlarınız ilk
günki gibi canlı görünecektir.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik.
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EC001

EC006

EC006

Matik
Deterjan

Elde Yıkama
Toz Deterjan

Elde Yıkama
Toz Deterjan

4 Kg

5 Kg

9 Kg

Klineks Matik Deterjan çamaşır makinaları için formülize
edilmiştir. Beyazlar, renkliler
ve siyahlar için 3 farklı formül
ile çamaşırlarınızı temizlerken
yıkama ömrünü uzatmaktadır. Formül içerisinde kullanılan enzimlerle etkili ve hızlı
temizlik sağlar. Ürün ambalajı
1 kg, 4 kg, 7 ve 9 kg şeklinde
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Antialerjik formülü sayesinde
hassasiyet gösteren ciltlerde mükemmel sonuçlar elde
edilmiştir. Çamaşırlarınız ilk
günki gibi canlı görünecektir.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik.

1 kg,3 kg, 5 kg lık 3 farklı ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur. Yüksek köpürme özelliği ile
çamaşırlarınız kısa sürede ilk
günki gibi tertemiz olacaktır.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik. Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve virüsleri % 100
etkisiz hale getirir uzaklaştırır.
Kalıcı,sade hafif kokulu parfüm içerir.

1 kg,3 kg, 5 kg lık 3 farklı ambalaj şeklinde satışa sunulmuştur. Yüksek köpürme özelliği ile
çamaşırlarınız kısa sürede ilk
günki gibi tertemiz olacaktır.
30°C’den itibaren mükemmel
temizlik. Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve virüsleri % 100
etkisiz hale getirir uzaklaştırır.
Kalıcı,sade hafif kokulu parfüm içerir.

5

Çamaşır Yıkama Ürünleri
EC002

EC003

Siyahlar İçin
Sıvı Çamaşır Deterjanı

Beyazlar İçin
Sıvı Çamaşır Deterjanı

1000 ml

1000 ml

Siyahlar için sıvı formda özel olarak geliştirilen Klineks sıvı çamaşır deterjanı
içerisinde bulunan 7 farklı enzimle siyah
çamaşırlarınız için kusursuz temizlik sağlayacaktır. Klineks’in 1 kg’lık ambalajlarda
satışa sunulan deterjanı ile 20 yıkama
yapabilirsiniz. 30°C’den itibaren mükemmel temizlik. Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve virüsleri % 100 etkisiz hale getirir uzaklaştırır. Kalıcı,sade ve hafif kokulu
parfüm içerir.

Beyazlar için sıvı formda özel olarak geliştirilen Klineks sıvı çamaşır deterjanı
içerisinde bulunan 5 farklı enzimle beyaz
çamaşırlarınız için kusursuz temizlik sağlayacaktır. Klineks’in 1 kg’lık ambalajlarda
satışa sunulan deterjanı ile 20 yıkama
yapabilirsiniz. 30°C’den itibaren mükemmel temizlik. Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve virüsleri % 100 etkisiz hale getirir uzaklaştırır. Kalıcı,sade ve hafif kokulu
parfüm içerir.
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EC004

EC005

Renkliler İçin
Sıvı Çamaşır Deterjanı

Çamaşır
Yumuşatıcı

1000 ml

4 Kg

Renkliler için sıvı formda özel olarak geliştirilen Klineks sıvı çamaşır deterjanı
içerisinde bulunan 5 farklı enzimle renkli
çamaşırlarınız için kusursuz temizlik sağlayacaktır. Klineks’in 1 kg’lık ambalajlarda
satışa sunulan deterjanı ile 20 yıkama
yapabilirsiniz. 30°C’den itibaren mükemmel temizlik. Yoğun temizlik sağlar bakterileri ve virüsleri % 100 etkisiz hale getirir uzaklaştırır. Kalıcı,sade ve hafif kokulu
parfüm içerir.

20 ve 60 yıkama şeklinde 2 farklı ambalajda satışa sunulmaktadır. Yoğun kıvamına rağmen hızlı akışkanlığı ile çamaşırın
her noktasına nüfuz eder. Daha yumuşak
çamaşırlar cildi tahriş etmeyen özel formülüyle kalıcı sade kokmasını sağlar. Antialerjik forma sahiptir hassas ciltler için
güvenle kullanılabilir. Ölçek kabı ile kullanılması tavsiye edilir. %100 geri dönüştürülebilen ambalajlarıyla çevre dostudur.
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Çamaşır Yıkama Ürünleri
EC005

EC005

Çamaşır Yumuşatıcı
Lavanta

Çamaşır Yumuşatıcı
Okyanus

2 Kg

1000 ml

20 ve 60 yıkama şeklinde 2 farklı ambalajda satışa sunulmaktadır. Yoğun kıvamına rağmen hızlı akışkanlığı ile çamaşırın
her noktasına nüfuz eder. Daha yumuşak
çamaşırlar cildi tahriş etmeyen özel formülüyle kalıcı sade kokmasını sağlar. Antialerjik forma sahiptir hassas ciltler için
güvenle kullanılabilir. Ölçek kabı ile kullanılması tavsiye edilir. %100 geri dönüştürülebilen ambalajlarıyla çevre dostudur.

20 ve 60 yıkama şeklinde 2 farklı ambalajda satışa sunulmaktadır. Yoğun kıvamına rağmen hızlı akışkanlığı ile çamaşırın
her noktasına nüfuz eder. Daha yumuşak
çamaşırlar cildi tahriş etmeyen özel formülüyle kalıcı sade kokmasını sağlar. Antialerjik forma sahiptir hassas ciltler için
güvenle kullanılabilir. Ölçek kabı ile kullanılması tavsiye edilir. %100 geri dönüştürülebilen ambalajlarıyla çevre dostudur.
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BULAŞIK
YIKAMA
ÜRÜNLERİ
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Bulaşık Yıkama Ürünleri
EB001

EB001

EB001

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Limon

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Elma

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Portakal

750 ml

750 ml

750 ml

Bulaşıklarınızdan yağı ve kiri
kolayca söker. Cildinizi tahriş etmez. Klineks konsantre
formüle sahiptir, her damlasıyla uzun ömürlü köpük elde
edebilirsiniz. Yemek yağını
çözme ve çıkarmada %100
etkilidir. Kurumuş yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Bulaşıklarınızdan yağı ve kiri
kolayca söker. Cildinizi tahriş etmez. Klineks konsantre
formüle sahiptir, her damlasıyla uzun ömürlü köpük elde
edebilirsiniz. Yemek yağını
çözme ve çıkarmada %100
etkilidir. Kurumuş yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Bulaşıklarınızdan yağı ve kiri
kolayca söker. Cildinizi tahriş etmez. Klineks konsantre
formüle sahiptir, her damlasıyla uzun ömürlü köpük elde
edebilirsiniz. Yemek yağını
çözme ve çıkarmada %100
etkilidir. Kurumuş yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.
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EB002

EB002

EB002

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Limon

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Elma

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Portakal

4 Kg

4 Kg

4 Kg

4 kg’lık ekonomik ambajlardaki konsantre Klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş
etmeden yağı ve kiri kolayca
sökmek için formülize edilmiştir.

4 kg’lık ekonomik ambajlardaki konsantre Klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş
etmeden yağı ve kiri kolayca
sökmek için formülize edilmiştir.

4 kg’lık ekonomik ambajlardaki konsantre Klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş
etmeden yağı ve kiri kolayca
sökmek için formülize edilmiştir.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.
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Bulaşık Yıkama Ürünleri
EB003

EB003

EB003

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Limon

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Elma

Sıvı Bulaşık
Deterjanı
Portakal

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml’lik kolay kullanım için
tasarlanan
ambajlardaki
konsantre klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş etmeden yağı ve kiri kolayca sökmek için formülize edilmiştir.

750 ml’lik kolay kullanım için
tasarlanan
ambajlardaki
konsantre klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş etmeden yağı ve kiri kolayca sökmek için formülize edilmiştir.

750 ml’lik kolay kullanım için
tasarlanan
ambajlardaki
konsantre klineks bulaşık detarjanı cildinizi tahriş etmeden yağı ve kiri kolayca sökmek için formülize edilmiştir.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Her damlasıyla uzun ömürlü
köpük elde edebilirsiniz. Yemek yağını çözme ve çıkarmada %100 etkilidir. Kurumuş
yemek kirlerini suda bekletmenize gerek yoktur.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.

Ürün ambalajı %100 geri dönüştürülebilir.
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GENEL
TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ
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Genel Temizlik Ürünleri
EG005

EG002

Genel
Temizleyici

Sıvı Ahşap
Temizleyici

750 ml

750 ml

750 ml’lik ambalajlarda satışa sunulmuştur. Koltuk, konsol, halı, perde ve kumaş
yüzeylede etkilidir. Çıkmayan yağlı yüzeylerde mükemmel temizlik sağlar. Aspiratör
temizliği, ocak temizliği ve mutfak tezgahının temizliğinde kullanılabilir. Etkili formülü
akışkan kıvamıyla uygulanan alanlarda
hijyenik ve ferahlık sağlamaktadır. Kiri, pası
söker. Kokusu rahatsız edici değildir. Hafif,
sade ve kalıcı bir kokusu vardır. Alerjik etki
göstermez. Köpürme özelliği yüksektir. Çamaşır makinasında tül perdelerinizi yıkarken kullanabilirsiniz. Tül Perdeleriniz kola ile
yıkanmış gibi olacaktır.

Ahşap, parke ve laminat gibi yüzeylerin
temizliğinde kullanılmaktadır. 1 kg’lık ambalajlarda satışa sunulmuştur. Ahşap
yüzeylerin temizliği ve korunmasında
güvenle kullanılabilir. Lavanta ve okyanus kokusu seçenekleriyle satışa sunulmuştur. cila etkisi yaratır ve yüzeyi parlatır. Mikroplara karşı etkilidir.
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EG001

EG003

Sıvı Arap
Sabunu

Yüzey Temizleyici
Lavanta

750 ml

750 ml

1 kg ve ekonomik boy 5 kg’lık ambalajlarda satışa sunulmuştur. İçerisinde beyaz
sabun içerir.

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.
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Genel Temizlik Ürünleri
EG004

TE007

Ultra Çamaşır
Suyu

Cam
Temizleyici

4 Kg

750 ml

Yoğun kıvamıyla etkili çözüm sağlar. Kokusuzdur. 750 ml, 1 ve 4 kg lık ambalajlarda satışa sunulmuştur. Mutfak, banyo,
tuvaletlerde hijyen sağlar. Zorlu kirlerde
etkilidir. Beyazlatma etkisi vardır. Sararmış canlılığını yitirmiş lavabolarınız beyazlatma etkisi ile daha beyaz ve daha
canlı görünecektir.

Cam temizleyici uygulandığı camda köpürmez kokusu hafif sade okyanus etkisi esansı içerir, uygulanan cam ve ayna
yüzeylerini parlatır toz tutunumunu azaltır. Böylece daha uzun sürede kirlenme
gerçekleşecektir. 4 lt 5 lt 510 lt ‘lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.
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ÖZEL ALAN
TEMİZLEYİCİ
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Özel Alan Temizleyici
EA001

EA003

EA002

Multi 5+
Lavabo
Açıcı

Multi 5+
Tuz
Ruhu

Multi 5+
Kireç
Sökücü

750 ml

750 ml

750 ml’lik sıvı formda satışa
sunulmaktadır. Solunmaması gerekir. İçerisinde bulunan
etken maddeler insan sağlığı için zararlıdır. Çocuklardan
uzak tutulmalıdır. Uygulama
yapılırken temas edilmemeli
ve solunmamalıdır.

Klineks multi 5+ Kireç Sökücü metal yüzeylerde oluşan
kireci güçlü formülü ile pratik bir şekilde çıkarmanıza
yardımcı olan temizlik malzemesidir. Kötü kokuları gidermede etkilidir. Uygulanan
yüzeyde 1 dakika bekletilmesi
gerekmektedir.
Bekletildikten sonra orta sert sünger
ile silinmelidir. Mutfak banyo
bataryaları temizlenirken yumuşak sünger ile ovmadan
silinmelidir.

Jel ,tablet ve sıvı formda satışa sunulmaktadır. Tıkanan
lavaboya dökülür 3-5 dakika bekledikten sonra üzerine kaynar olmayan sıcak
su dökülerek tıkanan lavabo
açılır. Solunmaması gerekir. İçerisinde bulunan etken
maddeler insan sağlığı için
zararlıdır. Çocuklardan uzak
tutulmalıdır. Uygulama yapılırken temas edilmemeli ve
solunmamalıdır.
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TE001

TE002

TE003

Multi 5+ Carpet
Konsantre Halı
Şambuanı

Multi 5+ Foam
Kuru Köpük Halı
/Koltuk Yıkama

Multi 5+Surface
Çok Amaçlı
Yüzey Temizleyici

750 ml

750 ml

750 ml

Klineks carpet halı şampuanı
parapen içermeyen formülüyle halılarınızı temizlerken
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 kullanabilirsiniz. Kan ve mürekkep
lekelerinde etkilidir. Tükenmez
kalem lekelerinin çıkmasında
etkilidir. Ağır yağlar,çay,çilek,kahve gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında 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 konsantre hali şampuanıdır.Halıların
tüm yüzeyine uygun bir şekilde yayılarak kuruyana kadar
bekletilir.Sonra elektrikli süpürgeyle süpürülür.Kullanım
Dozajı: Az kirli halıda; 25 ml/lt
- çok kirli halıda suya; 90ml/lt

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.
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Özel Alan Temizleyici
TE004

TE005

TE006

Multi 5+ Oll
Akıllı Başlı
Konsantre
Genel Temizlik

Multi 5+ Oven
Konsantre Fırın,
İs ve Yanık Yağ
Temizleyici

Multi 5+ Pot
Paslanmaz Çelik
Temizleyici

750 ml

750 ml

Yüzeydeki hafif kirlerin temizlenmesi için formülize edilmiştir. Virüs ve bakterilerin
uzaklaştırılmasında etkilidir.
Etrafa yaydığı çiçek kokusuyla kalıcı ferah etki yaratır.
Parke ve sert yüzeylerde kullanılabilir ve yüzeye parlaklık
verir. Alkol içerir.
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Fırın yüzeyinde tabanında
yanmış yağları 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.

750 ml

Paslanmaz Çelik Yüzey Parlatıcı Tüm paslanmaz çelik ve
inoks yüzeyleri çizmeden kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur. – Tüm
paslanmaz çelik yüzeylerde
hoş bir koku bırakır. Paslanmaz çelik tencere ve tavalar,
inoks davlumbazlar, mutfak
eşyaları, buzdolabı ve fırın
gibi yüzeylerde kullanılır. Uygulama yapılırken ürün üzerine uygulanan kimyasal en
az 1 dakika bekledikten sonra
yumuşak sünger yardımıyla
ovarak silinmelidir. Bu işlem
birkaç defa tekrarlana bilir.
Durulanıp kurulanmalıdır.

TE007

TE008

Multi 5+ Glass
Cam Temizleyici
Parlatıcı Etki

Multi 5+ Granite
Parlak Zemin ve
Granit Temizleyici

750 ml

750 ml

Cam temizleyici uygulandığı camda köpürmez kokusu hafif sade okyanus etkisi esansı içerir, uygulanan cam ve ayna
yüzeylerini parlatır toz tutunumunu azaltır. Böylece daha uzun sürede kirlenme
gerçekleşecektir. 4 lt 5 lt 510 lt ‘lik ambalajlarda satışı yapılmaktadır.

Doğaltaş, seramik ,mermer, granit, ve linolyum gibi hassas yüzeylerin temizliği
için kullanılır. Asit içermez. Iz bırakmaz. Su
bazlı güvenli bir temizleyicidir. Yağ, iskarası, su bazlı cila, gres, lastik izi ve benzeri
inatçı kirleri derinlemesine temizler. Yüzeyde etkin ve zengin bir parlaklık sağlar.
Kullanım talimatı: Kirin durumuna göre
saf veya 1 : 40 oranına kadar su ile inceltilerek kullanılır. Uygulamada fırça kullanılması önerilir. Kirden arındırılan yüzeyler su ile durulanır.
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Özel Alan Temizleyici
TE009

TE010

Multi 5+ Tile
Konsantre Fayans ve
Banyo Temizleyici

Multi 5+ Wooden
Ahşap Temizleyici
ve Parlatıcı

750 ml

750 ml

Klineks multi5+ Konsantre fayans ve
banyo temizleyici yüzeylerde oluşan kireci güçlü formülü ile pratik bir şekilde
çıkarmanıza yardımcı olan temizlik malzemesidir. Kötü kokuları gidermede etkilidir. Uygulanan yüzeyde 1 dakika bekletilmesi gerekmektedir. Bekletildikten sonra
orta sert sünger ile silinmelidir. Derz dolgu aralarında güçlü formülüyle kiri lekeyi
söküp hijyenik bir görüntü sağlar.

Ahşap, parke laminat gibi yüzeylerin temizliğinde kullanılmaktadır. 1 lt, 5 lt ,10 ve
30 lt’lik ambalajlarda satışa sunulmuştur. Ahşap yüzeylerin temizliği ve korunmasında güvenle kullanılabilir. Lavanta
ve okyanus kokusu seçenekleriyle satışa sunulmuştur. Cila etkisi yaratır yüzeyi
parlatır. Mikroplara karşı etkilidir.
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SIVI EL
SABUNU
ÜRÜNLERİ
23

Sıvı El Sabunu Ürünleri
ES001

ES003

Zeytinyağlı
Sıvı El Sabunu

Rose
Sıvı El Sabunu

750 ml

750 ml

Saf zeytinyağından üretilmiştir.Saf ve
doğal olan sıvı sabun temizliği sağlarken
cildi besler bakım yapar.

Saf ve doğal olan sıvı sabun temizliği
sağlarken cildi besler bakım yapar. Gül
kokusu esanslıdır.
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ES002

ES004

Portakallı
Sıvı El Sabunu

Hindistan Cevizli
Sıvı El Sabunu

750 ml

750 ml

Saf ve doğal olan sıvı sabun temizliği
sağlarken cildi besler bakım yapar. Portakal esanslıdır.

Saf ve doğal olan sıvı sabun temizliği
sağlarken cildi besler bakım yapar. Hindistan cevizi esanslıdır.
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ÜRÜN LİSTESİ
EC001 - Matik Deterjan 1 kg
EC001 - Matik Deterjan 3 kg
EC001 - Matik Deterjan 4 kg (kutu)
EC001 - Matik Deterjan 4,5 kg
EC002 - Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1 lt
EC003 - Beyazlar İçin Sıvı Deterjan 1 lt
EC004 - Renkliler İçin Sıvı Deterjan 1 lt
EC005 - Çamaşır Yumuşatıcı 1 lt
EC005 - Çamaşır Yumuşatıcı 2 lt
EC006 - Elde Yıkama Toz Deterjan 5 kg
EC006 - Elde Yıkama Toz Deterjan 9 kg
EB001 - Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml
EB002 - Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg
EB003 - Yuvarlak Ambalaj Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml
EG001 - Sıvı Arap Sabunu 1 kg
EG001 - Sıvı Arap Sabunu 5 kg
EG002 - Ahşap Temizleyici 1 kg
EG003 - Yüzey Temizleyici 4 kg
EG004 - Ultra Çamaşır Suyu 750 ml
EG004 - Ultra Çamaşır Suyu 1 kg
EG004 - Ultra Çamaşır Suyu 4 kg
EG005 - Genel Temizleyici 750 ml
EA001 - Multi 5+ Lavabo Açıcı
EA002 - Multi 5+ Kireç Sökücü 750 ml
EA003 - Multi 5+ Tuz Ruhu 750 ml
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ÜRÜN LİSTESİ
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 1 lt
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 5 lt
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 10 lt
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 20 lt
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 30 lt
TE001 - Multi 5+ Carpet Konsantre Halı Şampuanı 60 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
TE005 - Multi 5+ Oven Konsantre Fırın, İs ve Yanık Yağ Temizleyici 5 lt
TE006 - Multi 5+ POT Paslanmaz Çelik Temizleyici 750 ml
TE007 - Multi 5+ Glass Parlatıcı Etkili Cam Temizleyici 4 lt
TE007 - Multi 5+ Glass Parlatıcı Etkili Cam Temizleyici 5 lt
TE007 - Multi 5+ Glass Parlatıcı Etkili Cam Temizleyici 10 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
TE010 - Multi 5+ Wooden Ahşap Temizleyici ve Parlatıcı Temizleyici 5 lt
TE010 - Multi 5+ Wooden Ahşap Temizleyici ve Parlatıcı Temizleyici 10 lt
TE010 - Multi 5+ Wooden Ahşap Temizleyici ve Parlatıcı Temizleyici 30 lt
ES001 - Zeytinyağlı Sıvı El Sabunu 750 ml
ES002 - Portakallı Sıvı El Sabunu 750 ml
ES003 - Gül Sıvı El Sabun 750 ml
ES004 - Hindistan Cevizli Sıvı El Sabunu 750 ml
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