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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilir.
• İçerdiği doğal kalsit sayesinde yüzeyleri çizmeden temizler, 
inatçı kirleri çözer.
• Hassas plastik ve cilalı yüzeylerde kullanımda dikkatli 
olunmalıdır.

• Cam, ayna gibi parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
• İç ve dış mekanlardaki parlak yüzeylerde oluşan tüm parmak 
izlerini, yağlı kirleri ve nikotin filmini yok eder.
• Hoş ve ferah bir koku bırakır.

M203 Cam Temizlik Ürünü

M202 Genel Temizlik Ürünü

Kod 9225041
Hacim (L) 0,70
Ağırlık (Kg) 1,17
Adet - Koli 6

Kod 9225050
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 9,90
Adet - Koli 1

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır. 
• Yüzeyleri çizmeden temizler.
• Fosfat içermez.
• Lavanta, floral ve beyaz sabun kokulu çeşitleri mevcuttur.

Ürün Adı Lavanta Floral Beyaz Sabun

Kod 9225146 9225054 9225114 9225159 9225468 9225467
Hacim (L) 5,00 20,00 5,00 20,00 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 4,97 19,88 4,97 19,88 4,97 19,88
Adet - Koli 4 1 4 1 4 1

M201 Krem Temizleyici

Maratem Maratem

Maratem

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır ve hijyen 
sağlar.
• Derinlemesine etki eder; yüzeylerdeki girinti ve çıkıntılara kadar 
ulaşır, hijyenik temizlik sağlar.
• Bakteri, maya ve virüslere karşı etkili sonuçlar verir.

Kod 9225630
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,05
Adet - Koli 12

M204 WC Temizlik Ürünü

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Parlak yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için kullanılır. 
• Çabuk kurur, iz bırakmaz.
• Düşük konsantrasyonlarda etkilidir.

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır. 
• Yüzeyleri çizmeden temizler.

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde etkin temizleme gücü vardır. 
• Köpüğü ayarlıdır ve otomatlarda güvenle kullanılır.
• Nötrdür.

• Alüminyum ve bakır gibi hassas metal yüzeylerde kullanımı 
uygundur.
• Yanmış/kararmış her türlü yağı yüzeyleri aşındırmadan tamamen 
temizler.
• Kaynatma kazanlarında ocak ızgarası, fırın tepsisi, davlumbaz 
filtresi, tencere gibi ekipmanlar, kızartma makineleri ve sanayide 
sıcak yağ alma makineleri ve daldırma sistemlerinin temizliğinde 
kullanılır.

M233 Parlak Yüzeyler için  Temizlik ve 
Bakım Ürünü

M232 Amonyak Bazlı Genel Temizlik ve 
Bakım Ürünü

M222 Otomatlar için Zemin Temizlik ÜrünüM260 Alkali Yağ Temizleme Ürünü

Kod 9226451 9226452
Hacim (L) 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 4,98 19,90
Adet - Koli 4 1

Kod 9225690 9225689
Hacim (L) 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 5,05 20,20
Adet - Koli 4 1

Kod 9225130
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 9,90
Adet - Koli 1

Kod 9225677
Ağırlık (Kg) 5
Adet - Koli 1

Maratem

MaratemMaratem

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Suya ve aside dayanıklı saniter alanlardaki kireç kalıntılarının 
temizliğinde kullanılır ve dezenfeksiyon sağlar.
• Klozetlerin seramik ve plastik aksamının günlük temizliğinde 
üstün başarı sağlar.
• Kıvamlı yapısı sayesinde dikey yüzeylerin temizliğinde de etkili 
bir şekilde kullanılabilir. 
• Mermer gibi kalsiyum karbonat esaslı taş yüzeylerde 
kullanılmamalıdır.

M219 Klorlu Zemin Temizlik Ürünü

M209 Asidik Banyo Temizlik Ürünü

M214 Klorlu Yüzey Temizlik Ürünü

Kod 9225194
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,75
Adet - Koli 1

Kod 9225644 9225645
Hacim (L) 1,00 10,00
Ağırlık (Kg) 1,05 10,50
Adet - Koli 12 1

Kod 9225647 9225181
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,06 5,32
Adet - Koli 12 4

• Suya ve klora dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 
• Yüzeyde oluşmuş tüm kir ve yağ tabakalarını kolayca temizler. 
• Yapışmış ve kararmış kir tabakalarını söker.
• Temizlenen yüzeylerde ağır kokuları giderir ve hijyen sağlar.
• Asidik ürünlerle bir arada kullanılmamalıdır.

Maratem Maratem

Maratem

• Suya ve klora dayanıklı saniter alanlardaki armatürler ile fayans, 
mozaik, seramik, emaye ve mermer yüzeylerin temizliğinde 
kullanılır. 
• Kir, yağ, sabun artıkları ve güneş kozmetiklerinin sebep olduğu 
yapışkan kir tabakalarını kolayca temizler. 
• Derzlerde oluşan küf ve maya tabakalarını ve yerleşmiş kirleri 
temizler. 
• Temizlenen ortamda hijyen sağlar ve kötü koku oluşmasını önler. 
• Asidik ürünlerle beraber kullanılmamalıdır.

• Aside dayanıklı yüzeylerden demir, bakır, silikat ve çimento 
lekelerinin çıkarılmasında kullanılır.
• Ürün cam yüzeylerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

M211 Silikat Çözücü

Kod 9226622
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,11
Adet - Koli 12

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Mermer ve traverten gibi kalsiyum karbonat içeren zeminlerin 
cilalanması için idealdir. 
• Yüzeye nüfuz ederek sert, çizilmeyen, parlak, pürüzsüz ve 
kaymayan bir zemin oluşturur.
• Tekrar cilalama işlemi için temel temizlik gerektirmez. 
• Kullanılmadan önce çalkalanmalıdır. 
• Granit gibi kalsiyum karbonat esaslı olmayan yüzeyler için 
uygun değildir.

• Mermer, traverten gibi kalsiyum karbonat esaslı zeminlerin 
cilalanması için idealdir.  
• Yüzeye nüfuz ederek, parlak, pürüzsüz, kaymayan ve dayanıklı 
bir yüzey oluşturur.  
• Çok dayanıklıdır.  
• Tekrar cilalama işlemi için temizlik gerektirmez. 

• Eski ve kalınlaşmış cila tabakalarının temizliğinde kullanılır.
• Zemine yerleşmiş kirleri hızla ve kolaylıkla temizler.
• Mutfak ve atölye zeminlerindeki yağ lekelerini çıkartmaya 
uygundur.
• Ahşap ve alkaliye dayanıklı olmayan zeminler hariç tüm sert 
zeminlerde kullanılır.

• Tüm doğal ve sentetik halı, halıfleks (bukle ya da kesik havlu), 
püsküllü halı ve koltuk temizliğinde kullanılır.
• İçerdiği kir yumuşatıcı ve yağ çözücü etkin maddeler sayesinde 
inatçı ve halının içine işlemiş kirleri tamamen temizler. 
• Tüm şampuanlama ve spreyle ekstraksiyon ekipmanlarına 
uygundur. 
• Tekstil ped ile de kullanılır ve köpüğü ayarlıdır.

M216 Kristalize CilaM210 Toz Cila

M223 Amonyak Bazlı Kir ve Cila SökücüM241 Halı Yıkama Ürünü

Kod 9225457
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,55
Adet - Koli 4

Kod 7500205
Ağırlık (Kg) 4
Adet - Koli 1

Kod 9225680
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 21,20
Adet - Koli 1

Kod 9225651
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,65
Adet - Koli 4

MaratemMaratem

Maratem Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır.
• Uygulandığı ortamlarda kalıcı, hoş ve ferah bir koku bırakır.

M226 Çamaşır ve Oda Parfümü - Floral M236 Çamaşır ve Oda Parfümü

Kod 9225627 9225202
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 0,87 4,35
Adet - Koli 12 4

Kod 9225295 9225296
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 0,90 4,40
Adet - Koli 12 4

Kod 9225628 9225074
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 0,87 4,35
Adet - Koli 12 4

• Rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır. 
• Uygulandığı ortamlarda kalıcı, hoş ve ferah bir koku bırakır. 
• Tekstil yüzeyler üzerine direkt olarak püskürtülerek uygulanabilir.

M206 Oda Parfümü

Maratem

MaratemMaratem

• Rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır. 
• Uygulandığı ortamlarda kalıcı, hoş ve ferah bir koku bırakır. 
• Tekstil yüzeyler üzerine direkt olarak püskürtülerek uygulanabilir.

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır ve hijyen 
sağlar.
• Derinlemesine etki eder; yüzeylerdeki girinti ve çıkıntılara kadar 
ulaşır, hijyenik temizlik sağlar.
• Bakteri, maya ve virüslere karşı etkili sonuçlar verir.
• Cilalı yüzeylerde de kullanılabilir.

M215 Dezenfektan  Etkili Temizlik Ürünü

Kod 9225040
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,25
Adet - Koli 4

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Mobilyalar, mutfak dolapları, merdivenler, kapı ve pencere 
pervazları gibi silinebilir tüm ahşap yüzeylerin derinlemesine 
temizliği ve bakımı için kullanılır.
• Yüzeyin kirlenmesini geciktirir. Kir, is ve lekeyi ahşaba zarar 
vermeden temizler, durulama gerektirmez.
• Ahşabın doğal parlaklığını korur ve uygulandıktan sonra hoş 
bir koku bırakır.

• Çimento, kireç ve harç kalıntılarının temizliğinde kullanılan asidik 
temizleme ürünüdür. 
• Aside dayanıklı tüm taşlarda kullanıma uygundur. 
• Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerde dikkatli 
kullanılmalıdır.

• Tıkalı lavabo ve giderleri açmak için kullanılır.
• Kokuları giderir ve periyodik kullanımda tıkanmaları önler.

• Halı yıkama makinelerinde, temizlik otomatlarında ve ıslak/kuru 
elektrikli süpürgelerde oluşan köpüğü kesmek için kullanılır. 
• Aşırı köpük oluştuğunda çamaşır makinesinde de kullanılabilir. 
• Kullanım miktarı az olduğu için son derece ekonomiktir.

M213 Ahşap Temizlik ve Bakım Ürünü M221 İnşaat Sonrası Temizlik Ürünü

M218 Lavabo ve Gider Açma ÜrünüM225 Köpük Kesici

Kod 7500082
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 0,95
Adet - Koli 12

Kod 9225203
Ağırlık (Kg) 10,00
Adet - Koli 1

Kod 9225453
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 4

Kod 9225646
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,00
Adet - Koli 12

Maratem

Maratem

Maratem

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Saniter alanlarda banyo, armatür, porselen, seramik, paslanmaz 
çelik, plastik vb. suya dayanıklı tüm yüzeylerdeki kireç kalıntılarını 
temizler.
• Klozetlerin seramik dış yüzeyleri ve kapaklarının günlük 
temizliğinde üstün başarı sağlar.
• Otomatik seyreltme aparatı sayesinde ekonomik kullanım sağlar.
• Mermer gibi asidik ürünlere karşı hassas yüzeylerde 
kullanılmamalıdır.

M272 Genel Amaçlı Temizlik Ürünü

M273 Hijyenik Temizlik Ürünü

Kod 7500026
Hacim (L) 0,325
Ağırlık (Kg) 0,34
Adet - Koli 6

Kod 7500027
Hacim (L) 0,325
Ağırlık (Kg) 0,31
Adet - Koli 6

Kod 7500028
Hacim (L) 0,325
Ağırlık (Kg) 0,32
Adet - Koli 6

• Yıkanabilir ve suya dayanıklı tüm pürüzsüz ve parlak yüzeylerin 
(plastik, vernikli, seramik ve metal yüzeyler) günlük temizliğinde 
etkilidir.
• Parmak izi gibi yağlı kirleri kolayca temizler.
• Cam yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir.
• İz bırakmadan temizlik sağlar.
• Otomatik seyreltme aparatı sayesinde ekonomik kullanım sağlar.
• Hoş kokuludur.
• Kaplanmamış ahşap ve akrilik yüzeylerde kullanılmamalıdır.

M271 Saniter Alan Temizlik Ürünü

Maratem

Maratem

Maratem

• Yıkanabilir ve suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde etkilidir.
• Uygulandığı yüzeylerde hijyen sağlar.
• Özellikle saniter alanlarda duş başlıklarında hijyen sağlar.
• İz bırakmadan temizlik sağlar.
• Otomatik seyreltme aparatı sayesinde ekonomik kullanım sağlar.
• Hoş kokuludur.
• Kaplanmamış ahşap ve akrilik yüzeylerde kullanılmamalıdır.

• Mermer, traverten, beton, tuğla, terrakotto gibi kalsiyum karbonat 
ve silikat esaslı doğal taşları korur, yüzeyine su ve yağı çekmeyen 
özellik kazandırır.
• Dış mekan, havuz etrafı, çöp alanı ve bar/restoran bankolarında 
kullanıma uygundur.

M217 Doğal Taşlar için Koruma ve Bakım 
Ürünü

Kod 9225495
Hacim (L) 5
Ağırlık (Kg) 5,02
Adet - Koli 4

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Okside olmuş pirinç, bakır, bronz ve gümüş vb gibi metallerin 
temizlenerek parlatılmasında kullanılır. 
• Yüzeyde oluşturduğu koruyucu film tabakası ile havadan ve 
nemden okside olup kararmalarını geciktirir. 
• Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. 

M212 Pirinç, Bakır, Bronz ve Gümüşler 
için Parlatma Ürünü

Kod 7500080
Hacim (L) 0,20
Ağırlık (Kg) 0,23
Adet - Koli 12

Maratem

• Maratem Anti-Mite uygulamasının biyolojik etkisi sonucu Mite’lar 
beslenmeyi reddeder. 
• Kesintiye uğrayan üreme döngüsü Mite’ları hızla azaltır. 
• Maratem Anti-Mite, Mite’lara karşı etkili ve pratik çözüm sunar: 
• Yıkama imkânı olmayan ev eşyalarınızı Mite’lara karşı 3 ay korur. 

M280 Anti-mite

Kod 7500121
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 0,99
Adet - Koli 6

Maratem

M290 Hijyenik Islak Havlu

Kod 7500156 7500137
Adet 200 200
Adet - Koli 5 1

Maratem

• Özel formülü ile tezgahlar, sehpalar, masalar, mobilyalar gibi tüm 
yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin genel temizliğinde kullanılır. 
• Uygulandığı yüzeylerde hijyen sağlar. 
• Durulama gerektirmez.
• Tortu bırakmaz. 
• Kullanımı pratiktir.

• Halı ve tekstil yüzeylerde oluşmuş lekelerin çıkarılmasında 
kullanılır.
• Suda çözünen ve çözünmeyen lekeleri halılardan, döşeme 
kumaşlarından, doğal ve sentetik liflerden yapılmış dokumalardan 
hızla ve kolaylıkla çıkarır.
• Uygulama esnasında halının tabanı ıslanmaz. 
• Etki göstermesi için sadece birkaç dakika yeterlidir.

Kod 9225155
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,08
Adet - Koli 12

M240 Leke Çıkarma Ürünü

Maratem

Ürün Adı Refil



12

GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Klozet içindeki kireç, üre taşı ve organik kirlilikleri temizlemek ve 
birikimi önlemek amacı ile kullanılır. 
• Tabletteki mavi katman kireci çözer, özel mikroorganizmalardan 
oluşan gri katman, üre taşını ve kötü kokuya sebep olan organik 
maddeleri biyolojik olarak parçalar. 
• Ayrıca M252 efervesan tablet oluşabilecek tıkanmaları da önler.

M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri için 
Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici 

M252 Tuvaletler için Biyolojik Temizleyici 
ve Koku Önleyici Efervesan Tablet - 12’li

M251 Pisuvarlar için Biyolojik Temizleyici 
ve Koku Önleyici Tablet - 12’li

Kod 9226540
Ağırlık (Kg) 0,55
Adet - Koli 4

Kod 9226541
Ağırlık (Kg) 0,65
Adet - Koli 4

Kod 9226538 9226539
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,05 5,10
Adet - Koli 6 4

• Klozet, pisuvar, gider ve borulardaki kötü kokuları gidermek, 
önlemek ve temizlik sağlamak amacı ile kullanılır. 
• Saniter alanlardaki kötü kokuları yok eden ürün aynı zamanda kötü 
koku oluşmasını da önler. 
• Yüzeyleri temizler ve parlaklık sağlar. 
• Yüzeylerde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu sayede kirlenmeyi 
geciktirir. 
• Ayrıca kireç oluşumunu önler ve kullanıldıktan sonra hoş bir koku 
bırakır.

MaratemMaratem

Maratem

• Pisuvarlarda oluşan kötü kokuyu gidermek ve önlemek, pisuarların 
bakımını sağlamak amacı ile kullanılır. 
• Pisuvarlarda oluşan kötü kokuları yok eden tablet kötü koku 
oluşmasını da önler. 
• Üre taşı ve kireç oluşumunu önler. 
• Pisuvar giderlerinin tıkanmasını önleyen ürün aynı zamanda hoş 
bir koku bırakır. 
• Tablet uzun süre dayanır.

• Hava, tekstil yüzeyler, çamaşırhaneler, tuvaletler, restoranlar, 
spor salonları, arabalar, toplu taşıma araçları, tekneler, çöp 
toplama alanları, havalandırma kanalları, hayvan barınakları 
vb gibi yerlerde kötü kokuları önlemek ve yok etmek amacı ile 
kullanılır. 
• Üründeki bakteriostatik (bakteri üremesini engelleyici) özellik 
sayesinde kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşması önlenir. 
• Kendine özgü hoş bir koku bırakır.

M253 Kötü Kokular için Biyolojik Koku 
Önleyici

Kod 9226542 9226543
Hacim (L) 0,75 5,00
Ağırlık (Kg) 0,80 5,10
Adet - Koli 6 4

Maratem
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Bakteri içeren M255 ve M256 ürünlerini uygulamadan önce 
bakteriyel etki için uygun ortamı hazırlamak ve ürünlerin etkinliğini 
artırmak amacı ile kullanılır. 
• M254, ortam pH’ını optimize eder ve M255 ve M256 ürünlerindeki 
bakteriler için gerekli olan mineral tuzları ve besin maddelerini 
içerdiğinden bakterilerin etkinliğini artırır. 
• Biyolojik aktivitenin başlamasını sağlayan ürün katı yağ ve katı 
atıkların yumuşamasını sağlar.

• Yağ kapanları ve mutfak giderlerindeki yağ ve yağlı maddeleri 
parçalamak, tıkanmayı ve kötü kokuları önlemek amacıyla kullanılır. 
• M256 düzenli kullanıldığında mekanik temizlik sıklığını en az %50 
azaltır. 
• Ürün sıvı formda olduğu için peristaltik dozaj pompası ile kolayca 
uygulanabilir.

• Foseptik, pis su tankı ve yağ kapanlarındaki selüloz, yağ gibi 
organik atıkları parçalamak, tıkanmayı ve kötü koku oluşumunu 
önlemek amacıyla kullanılır. 
• M255 düzenli olarak kullanıldığında yağ kapanlarının mekanik 
temizlik sıklığını en az %50 azaltır.

M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları için 
Biyolojik Aktivatör

M256 Yağ Kapanları ve Borular için 
Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici

M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları için 
Biyolojik Aktiviteyi Hızlandırıcı Ürün

Kod 9226544
Ağırlık (Kg) 1,00
Adet - Koli 4

Kod 9226545
Ağırlık (Kg) 1,00
Adet - Koli 4

Kod 9226546
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,10
Adet - Koli 4

MaratemMaratem

Maratem

• Tüm WC’ler, pisuvarlar ve bidelerde kullanılabilir.
• Yoğun kıvamı ile üretaşı, kireç gibi kalıntıların temizliğinde 
etkilidir.
• Ortamdaki kötü kokuların giderilmesini sağlar.
• Kolay, hızlı, direkt ve güvenli uygulama için tasarlanmış kullanışlı 
eğik başlığı vardır.

WC LEMON Ekolojik WC Temizlik Ürünü

Kod 9225472
Hacim (L) 0,75
Ağırlık (Kg) 0,77
Adet - Koli 10

Tana Green Care
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Saniter alanların temizliğinde kullanılır.
• Kireç, pas ve sabun artığı kalıntılarını temizler.
• Kötü kokuları giderir ve ardında uzun süreli ferah bir koku bırakır.
• Kendiliğinden doz ayarlıdır, verimli bir kullanım ve maliyet 
kontrolü sağlar.
• Quick & Easy sistemiyle kullanılır.

SANET PLUS Konsantre Saniter Alan 
Temizlik ve Bakım Ürünü

Kod 9225302
Hacim (L) 0,33
Ağırlık (Kg) 0,35
Adet - Koli 6

Tana

• Sitrik ve laktik asitin  kombinasyonu ile etkili ve kolay çözüm sunar.
• Yüksek kireç çözme kapasitelidir.
• Sabun kalıntılarını yok eder.
• Smart kapak teknolojisi sayesinde kolay dozajlama sağlar ve ürün 
kaçağını önler.

SANET INOSMART® Yüksek Performanslı 
Ekolojik Saniter Alan Temizleme Ürünü

Kod 9225695
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,09
Adet - Koli 10

Tana Green Care

• Saniter alanlardaki suya ve alkaliye dayanıklı yüzeylerin 
temizliğinde kullanılır.
• Asit ve klor içermez.
• Hassas yüzeylerde kullanıma uygundur.
• Limon, palmiye yağı ve hindistan cevizi yağı özleri içerir.

SANET ALKASTAR Ekolojik, Alkali 
Saniter Alan Temizlik Ürünü

Kod 9225420 7500024
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,04 5,19
Adet - Koli 10 2

Tana Green Care

• Saniter alanlardaki, suya ve aside dayanıklı yüzeylerdeki kireç 
kalıntısı, su lekesi, sabun artığı gibi kirlere karşı oldukça etkilidir.
• Yüzeyleri çizmeden, iz bırakmadan temizler.
• Temizlik yapılan ortama taze limon kokusu bırakır.
• Limon, palmiye yağı ve hindistan cevizi yağı özleri içerir.

Kod 9225421 9225470
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,02 5,06
Adet - Koli 10 2

SANET ZITROTAN Ekolojik, Asidik Saniter 
Alan Temizlik Ürünü

Tana Green Care
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Saniter alanlardaki suya ve aside dayanıklı yüzeylerdeki kireç, 
üretaşı, sertleşmiş kir gibi inatçı kirlerin temizliğinde kullanılır. 
• Pas lekelerini ve sertleşmiş çimento lekelerini temizlemek 
için de uygundur.
• Krom kaplı bağlantı parçalarına zarar vermez.
• Dezenfektan ve koku giderici özellikleri vardır.

• Suya ve aside dayanıklı saniter alanların günlük temizlik ve bakımı 
için kullanılır.
• Doğa dostu formülasyonu ile kireç lekelerini, üretaşlarını, pas 
lekelerini, sertleşmiş beton artıklarını ve yağ lekelerini hızlıca ve 
kolaylıkla çözer.
• Temizlik sonrası bıraktığı uzun süreli hoş koku ve 
mikroorganizmaları azaltan etkisiyle tüm ıslak alanlara hijyen ve 
ferahlık getirir.
• Otomatlarda kullanıma uygundur.

SANET BR 75 Yüksek Performanslı Saniter 
Alan Temizlik Ürünü

SANET TASANİT Saniter Alan Temizlik ve 
Bakım Ürünü

Kod 9225306 9225309
Hacim (L) 1,00 10,00
Ağırlık (Kg) 1,15 11,53
Adet - Koli 10 1

Kod 9225442 9225443
Hacim (L) 1,00 10,00
Ağırlık (Kg) 1,07 10,76
Adet - Koli 10 1

TanaTana

• Cam, ayna, gibi tüm parlak yüzeylerdeki nikotin, yağ ve kir 
kalıntılarını kolayca temizler.
• Leke bırakmadan temizler.
• Düşük konsantrasyonlarda da etkilidir.
• Şekerden elde edilen alkol, palmiye yağı ve hindistan cevizi 
yağı özleri içerir.

GLASS CLEANER Ekolojik Cam Temizlik 
Ürünü

Kod 9225416 9225473
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 0,98 4,91
Adet - Koli 10 2

Tana Green Care

• Saniter alanlar ve gıda hazırlama alanları dahil suya dayanıklı tüm 
yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 
• İnce tanecikli yapısı sayesinde çizmeden güçlü temizlik sağlar. 
• Seramik, emaye ve paslanmaz çelik yüzeylerde de güvenle 
kullanılır.
• Hassas plastik ve cilalı yüzeylerde kullanımda dikkatli 
olunmalıdır.

Kod 9225489
Hacim (L) 0,65
Ağırlık (Kg) 0,86
Adet - Koli 10

Cream Lemon Ekolojik Krem Temizleyici 

Tana Green Care
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Gözenekli yüzeyler dahil, tüm suya dayanıklı yüzeyler ve 
zeminlerin temizliği için idealdir.
• İçeriğindeki özel yüzey aktif maddeler ile iyi ıslatma, dağıtma 
ve temizleme sağlar.
•Alkol bazlıdır.
• Smart kapak teknolojisi sayesinde kolay dozajlama sağlar ve 
ürün akmalarını önler.
• Düşük konsantrasyonlarda da etkilidir.

Kod 9225708
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,07
Adet - Koli 10

TANET ALCOSMART® Ekolojik Yüksek 
Performanslı Zemin ve Yüzey Temizleme Ürünü

Tana Green Care

• Suya dayanıklı tüm yüzey ve zeminlerde  kullanılabilir
• Gül, yasemin, sedir ağacı ve amber çiçeği esansları ile desteklenen 
taze mavi okyanus kokusu hissi 24 saate kadar kalıcıdır.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.

AROMA INTENSE IVEDOR Kalıcı Parfümlü 
Çok Amaçlı Temizlik Ürünü

Kod 9225701
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,03
Adet - Koli 2

Tana

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
• Yüzeyi çizmeden ve buğu bırakmadan temizler.
• Yağlı, inatçı kirleri ve lekeleri yok eder.
• Emniyetli ambalajı ile kullanımı pratiktir.
• Kendiliğinden doz ayarlıdır, verimli bir kullanım ve maliyet 
kontrolü sağlar.
• Sadece Quick & Easy sisteminde kullanılabilir.

SANET INOR Alkol Bazlı Yüzey Temizlik 
Ürünü

Kod 9225300
Hacim (L) 0,33
Ağırlık (Kg) 0,32
Adet - Koli 6

Tana

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği için idealdir.
• Alkol bazlı olduğundan iz bırakmadan temizler.
• Yüksek ıslatma etkisi sayesinde gözenekli yüzeylerde bile etkili 
temizlik sağlar. 
• Uygulandığı ortamda hoş bir koku bırakır.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.
• Düşük konsantrasyonlarda da etkilidir.

TANET SR 15 Ekolojik Alkol Bazlı Yüzey ve 
Zemin Temizlik Ürünü

Kod 9225426 9225469
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,01 5,03
Adet - Koli 10 2

Tana Green Care
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Suya dayanıklı tüm yüzey ve zeminlerin günlük temizliğinde 
kullanılır. 
• Düşük konsantrasyonlarda da etkilidir.
• Kullanım sonrası uzun süreli portakal kokusu bırakır.
• Keten tohumu, şeker, palmiye yağı ve hindistan cevizi yağı özleri içerir.

TANET ORANGE Ekolojik Zemin ve Yüzey 
Temizlik Ürünü

Kod 9225423 9225474
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,02 5,12
Adet - Koli 10 2

Tana Green Care
TANET MULTITAN Çok Amaçlı Temizlik 
Ürünü

Kod 9225305
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,52
Adet - Koli 1

Tana

• Suya dayanıklı tüm yüzey ve zeminlerin temizliğinde kullanılır. 
• Yağ üzerinde çok iyi çözme etkisi vardır. 
• Amonyak içerdiğinden en düşük konsantrasyonlarda bile çok iyi 
temizleme etkisine sahiptir. 
• Hoş bir kokusu vardır. 
• Cilalı yüzeylerde kullanımı önerilmez. 
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.
• Solvent içermez.

TANEX AZ 70 Amonyak Bazlı Genel 
Temizlik Ürünü

Kod 9225303
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,20
Adet - Koli 1

Tana

• Özellikle gözenekli zeminler, tekstil yüzeyler ve paslanmaz çelik 
yüzeylerin temizliği için idealdir.
• Düşük konstrasyonlarda bile mükemmel performansa sahiptir. 
• Yüzey aktif madde, asit, alkali, enzim, parfüm ve boya içermez.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda kullanıma uygundur.

• Suya karşı hassas parke, lamine gibi zeminler için hem temizlik 
hem de bakım ürünüdür.
• Su geçirmezlik özelliği kazandırır. 
• Doğal görünümü etkilemeyen, kirlenmelere karşı koruyucu bir 
film tabakası oluşturur.
• Zeminlerin ömrünü uzatır.
• Kaydırmaz.

TIMBER LAMITAN Ahşap ve Laminantlar 
için Temizlik ve Bakım Ürünü

Tana

Kod 9225440 7500048
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,00 5,00
Adet - Koli 10 2
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Suya dayanıklı tüm zeminlerin temizlik ve bakımında kullanılır.
• Antistatik etki yaratan koruyucu tabaka oluşturur.
• Fosfat ve EDTA içermez.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır. 
• Kaydırmaz. (DIN 18032-2)

TAWIP VIOCLEAN Ekolojik Kaydırmayan 
Zemin Temizlik ve Bakım Ürünü

Tana Green Care

Kod 9225422 9225490
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,00 5,00
Adet - Koli 10 2

• Özel 2’si 1 arada formülü ile Hindistan cevizi sabunu içeriği, doğal 
parlaklık ve koruma sağlar. 
• Yüzeydeki yıpranmayı önler, kirlenmeyi geciktirir ve gerekli bakımı 
yapar.
• Smart kapak teknolojisi sayesinde kolay dozajlama sağlar ve ürün 
kaçağını önler.
• Kaydırmaz (DIN 51131).

TAWIP NOVOSMART® Ekolojik Yüksek 
Performanslı Zemin Temizlik ve Bakım Ürünü

Kod 9225694
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,00
Adet - Koli 10

Tana Green Care

• Suya dayanıklı tüm zeminler için ideal bir temizlik ve bakım 
ürünüdür.
• Tek bir operasyonla, temizlik ve bakımı bir arada sağlar. 
• Parlak, ipeksi bir bakım tabakası bırakarak, yüzeyi tekrar 
kirlenmeye karşı korur.
• Çabuk kurur ve iz bırakmaz. Uygulandığı ortamda hoş bir koku 
bırakır.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.
• Kaydırmaz (DIN 18032-2).

TAWIP-ORIGINAL Cilalı Yüzeyler için 
Temizlik ve Bakım Ürünü

Kod 9225329
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,06
Adet - Koli 1

Tana

• Ahşap ve cilalı yüzeyler hariç suya dayanıklı tüm yüzeylerin 
temizliğinde kullanılır.
• Kir oluşumunu önleyici ve kaygan olmayan hafif ipeksi bir film 
oluşturur. 
• Günlük temizliğin yanısıra güçlü yağ sökme özelliği ile ağır 
kirlerin temizliğinde de kullanılır.
• Antistatik etkiye sahiptir. 
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.

TAWIP INNOMAT Otomatlar için Alkali 
Temizlik Ürünü

Kod 9225333
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,24
Adet - Koli 1

Tana
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 
• Islatma özelliği çok yüksektir.
• Leke ve kalıntı bırakmaz.
• Düşük konsantrasyonlarda bile yüksek performans gösterir. 
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır. 

Kod 9225407
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,03
Adet - Koli 1

TANET EXTREME Yüksek Performanslı, Çok 
Amaçlı Zemin Temizlik ve Bakım Ürünü

Tana

• Gres, yağ, reçine ve karbon gibi ağır kir tabakalarını kolaylıkla 
çözer.
• Çelik, demir, alüminyum, pirinç, bakır, çinko ve gümüşten yapılmış 
tüm makine parçalarında, ayrıca cam, plastik ile boyalı ve vernikli 
yüzeylerde kullanılabilir.
• Duman ve ateşten zarar görmüş yüzeylerin temizlenmesi için 
idealdir. 
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.

NOWA FLA 710 S Yüksek Performanslı 
Endüstriyel Temizlik Ürünü

Kod 9225316
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,50
Adet - Koli 1

Tana

Tana Green Care

• Temizlik, koruma ve bakım sağlar.
• PVC, linolyum, elastomer (kauçuk) ve esnek materyallerle 
kaplanabilen tüm zeminlerin cilalanarak korunması ve 
parlatılmasında makineye gerek duyulmadan uygulanabilir. 
• Özel formülü sayesinde cilalı yüzeylerin günlük temizliğinde 
ve parlatıcı cila olarak kullanılabilir. 
• Yüzeyde oluşturduğu ince film tabakası ile zeminleri parlatır, 
yıpranmalarını önler.

LONGLIFE B250 Cila İçeren Temizlik ve 
Bakım Ürünü

Kod 9225330
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,13
Adet - Koli 1

• Suya dayanıklı ve cilaya uygun tüm zeminlerin cilalanmasında 
kullanılır.
• Dayanıklı, sert ve parlak bir film tabakası oluşturur.
• Kaydırmaz.
• Çinko, flor ve silikon esaslı yüzey aktif madde içermez. 
• Dayanıklılığı test edilip onaylanmıştır.

Kod 9225402
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,23
Adet - Koli 1

FLOOR POLISH Ekolojik Dayanıklı 
Emülsiyon Cila

Tana Green Care
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• Ahşap hariç PVC, linolyum, karo taş, marley ve özel plastik 
kaplamaların cilalanmasında kullanılır.
• Yüzeyde parlayan, çok dayanıklı bir film tabakası oluşturur.
• Kir tutmaz, kayganlık yaratmaz (DIN 51131).
• Yüksek devirli cila makinesi ile bakım yapıldığında parlaklığı 
ve dayanıklılığı artar.

• Her türlü doğal ve yapay taş zeminlerin cilalanmasında kullanılır. 
• Dayanıklı, koruyucu ve kendinden parlayan bir film tabakası 
oluşturur, zeminin kir tutmasını geciktirir.
• Tüm iç ve dış mekanlardaki taş zeminlerde güvenle kullanılır. 
• Kaydırmaz (DIN 51131).
• Yüksek devirli cila makinesi ile bakım yapıldığında parlaklığı ve 
dayanıklılığı artar.

• Hastaneler, muayenehaneler ve huzurevleri gibi sağlık 
kurumlarındaki suya dayanıklı tüm zeminlerin cilalanmasında 
kullanılır.
• Alkol bazlı dezenfektanlara karşı dayanıklıdır. 
• Dayanıklı ve sert, koruyucu bir tabaka oluşturur.
• Kaydırmaz (DIN 51131).

LONGLIFE STONE Taş Zeminler için 
Dayanıklı Emülsiyon Cila

LONGLIFE HOSPITAL Dezenfektanlara  
Dayanıklı Emülsiyon Cila

Kod 9225335
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,32
Adet - Koli 1

Kod 9225336
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,30
Adet - Koli 1

Kod 9225338
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,34
Adet - Koli 1

LONGLIFE DIAMOND Yüksek Parlaklık 
Veren Dayanıklı Emülsiyon Cila

Tana

Tana

Tana

• Yüksek alkaliye duyarlı zeminler hariç suya dayanıklı tüm 
zeminlerin derinlemesine temizliğinde kullanılır.
• Etkin kir ve yağ sökme gücü vardır.
• Eskimiş cilanın yanı sıra inatçı lekeleri hızla ve kolaylıkla temizler.
• Amonyak içermez.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.

QUICKSTRIP ALKA Ekstra Güçlü Kir 
ve Cila Sökücü

Kod 9225492
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,36
Adet - Koli 1

Tana
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GENEL TEMİZLİK ve BAKIM ÜRÜNLERİ

• Linolyum gibi hassas, alkaliye duyarlı, suya dayanıklı tüm 
zeminlerin temizliği için idealdir.
• Zeminlerdeki kir, yağ ve eski cilanın sökülmesinde kullanılır. 
• Çabuk etki gösterir.
• Köpüğü düşük olduğundan otomatlarda güvenle kullanılır.

• Suya dayanıklı ve hassas tüm zeminlerden kir ve cila sökme 
işleminde kullanılır. 
• Fosfat, EDTA, parfüm ve koruyucu madde içermez.
• Otomatlarda güvenle kullanılır.

LINAX STRIPPER Ekolojik Kir ve Cila 
Sökücü

Kod 9225331
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,91
Adet - Koli 1

Kod 9225494
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,20
Adet - Koli 2 

LINAX PLUS Hassas Yüzeyler için Kir ve 
Cila Sökücü

Tana Tana Green Care

TUBA UNIVERSAL Şampuanlama, Makine ve 
Tekstil Ped ile Temizlik için Halı Yıkama Ürünü

Kod 9225322
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 9,94
Adet - Koli 1

Tana

• Tüm doğal ve sentetik halılarda kullanılır.
• İnatçı ve halının içine işlemiş kirleri, kalıntı bırakmadan 
temizler, kirlenmeyi geciktirir. 
• Optik beyazlatıcı ve ağartıcı maddeler içermez. 
• Tüm şampuanlama ve spreyle ekstraksiyon ekipmanlarına 
uygundur. Tekstil ped ile de kullanılabilir.

• Manuel yapılan halı temizliği için idealdir.
• Halı şampuanıyla temizlenebilen tüm doğal ve sentetik halılarda 
kullanılabilir. 
• Yapışkan kalıntı bırakmaz. 
• Optik beyazlatıcı ve ağartıcı içermez. Halının renklerinin canlılığını 
korur.
• Kirlenmeyi geciktirir. 
• Uygun makineyle kuru köpük uygulaması yapılabilir.

Kod 9225324
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,10
Adet - Koli 1

TUBA SHAMPOO Halı Şampuanı

Tana
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Tana

• Paslanmaz çelik, krom, nikel, pirinç ve bakırdan yapılmış tüm 
yüzeylerin derinlemesine temizliğinde kullanılır.
• Mükemmel temizleme özelliği vardır.
• Emaye, kalker (mermer), alüminyum ve anot metaller için uygun 
değildir.
• Kireç tabakalarını, kurumuş, katmanlaşmış kirleri, pas tabakalarını 
ve tüm yağ lekelerini temizler.
• Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

INOXOL CLEAN Paslanmaz Çelik 
Yüzeyler için Temizlik Ürünü

Kod 9225307
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,16
Adet - Koli 10

• Mutfak dolap yüzeyleri, asansör  vb. gibi paslanmaz çelik 
yüzeylerdeki su, parmak izi gibi lekeleri kolayca temizleyerek 
parlaklık kazandırır. 
• Özel formülü sayesinde yüzeyi temizlerken korur, parlatır.
• Az miktarda ürünle yüksek performans elde edilir. 
• Hidrofobiktir.

• Paslanmaz çelik yüzeylerin parlatılması ve bakımı için idealdir. 
• Tek adımda bakım yapar, parlatır ve korur.
• Yüzeydeki parmak izi, leke, renk dalgalanmaları, buğu gibi iz ve 
lekeleri çabuk ve kolayca giderir. 
• Çizmeden parlatır.
• İçindeki koruyucu maddeler, yüzeyin tekrar kirlenip, iz oluşmasını 
engeller.
• Oksidasyonu önler ve renk atmasını da geciktirir.

INOXOL PROTECT (EQUINOX) Paslanmaz 
Çelik Yüzeyler için Koruma Ürünü

INOXOL COMPLETE Paslanmaz Çelik 
Yüzeyler için Bakım Ürünü

Kod 7500085
Hacim (L) 0,75
Ağırlık (Kg) 0,73
Adet - Koli 6

Kod 9225493
Hacim (L) 0,50
Ağırlık (Kg) 0,43
Adet - Koli 6

TanaTana

• Tüm tekstil yüzeylerden ve sert zeminlerden yapışmış sakız 
kalıntılarını temizlemek için kullanılan özel bir üründür.

Kod 9225414
Hacim (L) 0,40
Ağırlık (Kg) 0,40
Adet - Koli 6

TANEX GUM-EX Sakız Çıkarma Ürünü

Tana






