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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M664 Fosfatsız Komple Yıkama Çamaşır 
Deterjanı

M665 Fosfatsız Ana Yıkama Çamaşır 
Deterjanı

M605 Ana Yıkama Çamaşır DeterjanıM604 Komple Yıkama Çamaşır Deterjanı

• Özel aktif madde kombinasyonu ile fosfata ihtiyaç duymadan 
yüksek performans sağlar. 
• Fosfat içermediğinden dolayı yeryüzü sularını kirletmez ve arıtma 
tesislerinde problem yaratmaz. 
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu - sentetik karışımı her tür tekstilin 
yıkanmasında kullanılır. 
• Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır. 
• Klor bazlı ağartıcılarla beraber kullanılmamalıdır.

• Çevre dostu M665 ağartıcı içermeyen ana yıkama detarjanıdır ve 
renkli çamaşırlarla da güvenle kullanılır. 
• Fosfat içermediğinden dolayı yeryüzü sularını kirletmez ve arıtma 
tesislerinde problem yaratmaz.
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu - sentetik karışımı elyaflı her türlü 
tekstilin yıkanmasında kullanılır.
• Klor veya oksijen bazlı ağartıcılarla beraber kullanılabilir.

• Ağartıcı içermeyen ana yıkama deterjanıdır. 
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu - sentetik karışımı elyaflı 
her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır.
• Klor veya oksijen bazlı ağartıcılar ile beraber kullanılabilir. 
• Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Pamuklu, sentetik ve pamuklu - sentetik karışımı elyaflı 
her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır.
• Her su sertliğinde kullanım için formüle edilmiştir. 
• TAED, oksijen bazlı ağartıcı ve enzim içerir. 
• Klor bazlı ağartıcılarla beraber kullanılmamalıdır.

Kod 9225280
Ağırlık (Kg) 20,00
Adet - Koli 1

Kod 9225392
Ağırlık (Kg) 20,00
Adet - Koli 1

Kod 9224501
Ağırlık (Kg) 20,00
Adet - Koli 1

Kod 9224500
Ağırlık (Kg) 20,00
Adet - Koli 1

Maratem

Maratem

Maratem

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M609 Komple Yıkama Çamaşır Deterjanı M630 Ana Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı

M624 PAA Bazlı Hijyen Etkili Ağartıcı

• Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışımı 
elyaflı her türlü tekstilin yıkanmasında kullanılır.
• Her su sertliğinde kullanım için formüle edilmiştir. 
• TAED ve oksijen bazlı ağartıcı içerir. 
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. 
• Klor bazlı ağartıcılarla beraber kullanılmamalıdır.

• Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışımı her türlü 
tekstilin yıkanmasında kullanılır. 
• Ağartıcı içermeyen ana yıkama deterjanıdır. 
• Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır. 
• Her su sıcaklığında etkilidir.
• Yün ve ipek gibi nazik tekstillerin yıkanmasında kullanılmaz. 

• Her tür beyaz ve boya vermeyen renkli çamaşırların yıkanmasında 
leke sökücü ve ağartıcı olarak kullanılan, dezenfekte eden yardımcı 
yıkama maddesidir. 
• PAA (perasetik asit) bazlıdır, her tür tekstilde üstün başarı sağlar. 
• Düşük sıcaklıklarda da etkilidir. 
• Otomatik dozaj sistemi ile beraber kullanılması önerilmektedir.

Kod 9224502
Ağırlık (Kg) 20,00
Adet - Koli 1

Kod 9225270 9225643
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 23,20 232,00
Adet - Koli 1 1

Kod 9225291 9225639
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 22,00 220,00
Adet - Koli 1 1

Maratem

Maratem

Maratem

M622 Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi

• Ağır kirli mopların temizliğinde kullanılır.
• Tüm sıcaklıklarda kullanılabilmesine rağmen en yüksek verim 
60-80°C aralığında alınır. 
• Yıkama ortamında hızla çözünerek dağılır, ön ve ana yıkama 
adımında kullanılabilir.

Kod 9225125 9225641
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 26,00 260,00
Adet - Koli 1 1

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M640 Konsantre Ana Yıkama Ürünü

M644 PAA Bazlı AğartıcıM642 Alkali Yardımcı Yıkama Ürünü

• Ağartıcı içermeyen ana yıkama deterjanıdır.
• Sıvı sistem dozaj pompaları ile kullanılır.
• Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır.
• Her su sıcaklığında etkilidir.
• Her türlü endüstriyel çamaşır makinesinde kullanıma uygundur.
• Yün, ipek gibi nazik tekstillerin yıkamasında kullanılmaz.

• Çamaşır hijyeninde kullanılan perasetik asit bazlı, etkisini  
çabuk gösteren, köpüksüz sıvı hijyenik temizlik ürünüdür.

• Restoran masa örtüleri ve işçi tulumları gibi ağır kirli tüm 
çamaşırların temizlenmesinde kullanılan alkali yardımcı yıkama 
maddesidir.
• Ağartıcısız veya oksijenli klorlu ağartıcı içeren deterjanlarla 
kullanılabilir.
• Tüm sıcaklıklarda etkilidir.

Kod 9225497
Hacim (L) 200
Ağırlık (Kg) 284
Adet - Koli 1

Kod 7500139
Hacim (L) 200
Ağırlık (Kg) 232
Adet - Koli 1

Kod 7500146 9225496
Hacim (L) 20,00 200
Ağırlık (Kg) 20,12 201,2
Adet - Koli 1 1

Maratem

Maratem

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M603 Konsantre Yumuşatıcı

M602 Çamaşır Yumuşatıcısı 
Kar Çiçeği

M602 Çamaşır Yumuşatıcısı 
Akdeniz Esintisi

• Konsantre olması sebebiyle normal yumuşatıcıların 3’te 1’i kadar 
kullanılır. 
• Çamaşırlara yumuşaklık kazandırır, kurumalarını ve 
ütülenmelerini kolaylaştırır,çamaşır makinesinden buruşmadan 
çıkmalarını sağlar. 
• M603 uzun süre kullanımı ve depolama avantajı sayesinde 
işletmelere yıkama maliyetlerinde tasarruf sağlar. 
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Çamaşırlara yumuşaklık kazandırır, kurumalarını ve 
ütülenmelerini kolaylaştırır, çamaşır makinesinden buruşmadan 
çıkmalarını sağlar. 
• Çamaşırlara ferah, kalıcı ve hoş bir koku verir. 
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Çamaşırlara yumuşaklık kazandırır, kurumalarını ve 
ütülenmelerini kolaylaştırır, çamaşır makinesinden buruşmadan 
çıkmalarını sağlar. 
• Çamaşırlara ferah, kalıcı ve hoş bir koku verir. 
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

Kod 9225369 9225435
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 20,00 200,00
Adet - Koli 1 1

Maratem Maratem

Maratem

Kod 9225106 9225391
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 19,80 198,00
Adet - Koli 1 1

Kod 9225287 9225459
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 19,80 198,00
Adet - Koli 1 1
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M614 Oksijen Bazlı Sıvı Ağartıcı

M606 Klor Bazlı Toz Ağartıcı

M620 Klor Bazlı Sıvı Ağartıcı

• Özel aktif madde kombinasyonu ile fosfata ihtiyaç duymadan 
yüksek performans sağlar. 
• Fosfat içermediğinden dolayı yeryüzü sularını kirletmez ve arıtma 
tesislerinde problem yaratmaz. 
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu - sentetik karışımı her tür tekstilin 
yıkanmasında kullanılır. 
• Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır. 
• Klor bazlı ağartıcılarla beraber kullanılmamalıdır.

• Klor bazlı ağartıcı ve leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. 
• Her türlü endüstriyel çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. 
• Dezenfekte edicidir. 60°C altında yıkama sularında kullanımı 
önerilir. 
• Ağartıcısız ana yıkama deterjanı M605 ile birlikte kullanılmalıdır.

• Beyaz çamaşırlar ve klora dayanıklı renkli çamaşırların düşük 
sıcaklıkta (max 60°C) ağartılması için kullanılır.
• Dezenfekte edicidir.
• Çamaşırlarda klorlu yıkamalarda görülen türde yıpranmaya neden 
olmaz. 
• Düşük kullanım miktarlarında istenen etkinliğe ulaşarak tasarruf 
sağlar. 

Kod 9225648
Ağırlık (Kg) 10,00
Adet - Koli 1

Maratem

Maratem

Maratem

Kod 9225262
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,80
Adet - Koli 1

Kod 9225198 9225638
Hacim (L) 10,00 200,00
Ağırlık (Kg) 11,90 238,00
Adet - Koli 1 1

M607 Oksijen Bazlı Toz Ağartıcı

• Oksijen bazlı ağartıcı ve leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. 
• Her türlü endüstriyel çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. 
• 60°C’nin üzerindeki yıkama sularında optimum ağartma etkisi 
gösterir.

Kod 9225635
Ağırlık (Kg) 10,00
Adet - Koli 1

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M627 Aktivatörlü Oksijen Bazlı Hijyen 
Etkili Ağartıcı

• Oksijen bazlı, aktivatörlü ve ağartıcı etkili çamaşır hijyen ürünüdür. 
• Hijyen ve sanitasyonun önemli olduğu hastane 
çamaşırhanelerinde kullanıma uygundur. 
• Düşük sıcaklıklarda hijyen etkisini göstermeye başlayarak ön 
yıkama adımından itibaren temizliğin etkisini artırır. 
• Tüm yıkama maddelerinin yıkama ve ağartma özelliklerini 
kuvvetlendirir. 
• Renkli çamaşırlar için ideal bir leke çıkarıcıdır.

Kod 9225448
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 1

Maratem

M619 İndirgen Ağartıcı

• Yıkama suyundaki demirden dolayı sararmış çamaşırların 
beyazlatılmasında ve renkli çamaşırlarla yıkanarak boyanmış beyaz 
çamaşırların eski renklerine döndürülmesinde kullanılır. 
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışımı elyaflı her tür 
tekstile uygulanabilir. 
• Renkli çamaşırlarda kullanılmaz. 
• Yüksek klorlu ağartma işleminden sonra kloru nötralize etmek 
için de kullanılabilir.

Kod 9225447
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 1

Maratem

• Beyaz çamaşırların 20-60°C arasındaki sıcaklıklarda yıkanması ve 
ağartılması için kullanılan klor bazlı ağartıcı yardımcı yıkama maddesidir.
• Etkin stabilizasyon sağlayan formülü sayesinde düşük dozlarda etkilidir.
• Ortamda rahatsız edici klor kokusu oluşturmaz.
• Problemli çamaşırların bastırılmasında güvenle kullanılır.
• Güçlü kir sökücü, ağartıcı ve yüksek hijyen sağlayan özelliği sayesinde 
ağır kirli yüzeylerin temizlik ve sanitasyonunda faydalı bir yardımcıdır.
• Ağartıcısız toz ana yıkama deterjanı M605 veya sıvı ana yıkama 
deterjanı M630 ile beraber kullanılır.

Kod 9225478 9225292
Hacim (L) 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 5,50 22,00
Adet - Koli 4 1

M625 Çamaşır Suyu

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M691 Fosfatsız Sıvı Sertlik Bağlayıcı

• Çevre dostu M691, su sertliğinin yüksek olduğu durumlarda M664 
ile birlikte sudaki sertliği bağlayarak etkisiz hale getirmek için 
kullanılır. 
• 40°C’nin üstündeki sıcaklıklarda etkilidir. 
• Pamuklu, sentetik ve pamuklu-sentetik karışımı her tür tekstilin 
yıkanmasında kullanılır. 
• Fosfat içermediğinden dolayı yeryüzü sularını kirletmez ve arıtma 
tesislerinde problem yaratmaz.

Kod 9225479
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 21,6
Adet - Koli 1

Maratem

M613 Demir Bağlayıcı

• Yıkama suyundaki demiri bağlayarak çamaşırların sararmasını önler. 
• Ana yıkama deterjanı, ağartıcı, yumuşatıcı ve nötralize edici 
ürünlerle birlikte kullanılabilir.

Kod 9225297
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,80
Adet - Koli 4

Maratem

M612 Kireç ve Grilik Giderici

• Tekstil üzerindeki birikmiş kireç tabakalarını temizler. 
• Grileşmiş ve sertleşmiş çamaşırları eski beyazlığına ve 
yumuşaklığına kavuşturur.

Kod 9225118
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,80
Adet - Koli 4

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M615 Pas Çözücü

• Demir, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin ve çimento 
lekelerinin çıkarılmasında kullanılır. 
• Renkli ve hassas çamaşırlara uygulanmadan önce tekstilin 
görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

Kod 9225674
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,11
Adet - Koli 12

Maratem

M621 Demir ve Pas Çözücü

• Paslı yıkama sularından gelen demirin yol açtığı renkli 
lekelerin giderilmesinde kullanılır. 
• Hem çökelmiş hem de kimyasal bağlı demiri giderir, kumaşı 
grileştiren inatçı silikat tabakalarını söker. 
• Sudaki metal iyonlarının yol açtığı tüm renklenmelerin 
giderilmesinde etkilidir. 

Kod 9225126
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,70
Adet - Koli 1

Maratem

M618 Protein ve Kan Çözücü

• Yapısında yüksek oranda bulunan enzim sayesinde elyafa 
yerleşmiş kan, süt, kakao, yumurta, vücut kiri ve et sosları 
gibi protein içeren lekelerin çıkarılmasında kullanılır. 
• Bastırma ürünü olarak güvenle kullanılabilir.

Kod 9225446
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 1

Maratem

M617 Tanin Çözücü

• Meyve ve sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, 
marmelat, reçel, kırmızı şarap, yemek sosları, çimen, nikotin 
ve mürekkep lekelerinin çıkartılmasında kullanılır. 
• Renkli ve hassas çamaşırlara uygulanmadan önce tekstilin 
görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

Kod 9225655
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 1,03
Adet - Koli 12

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M616 Yağ ve Boya Çözücü

• Yağlıboya, zamk, tükenmez kalem, doğal ve madeni yağ, ruj, oje, 
krem, ayakkabı boyası, zift, katran, mayonez, mum ve çikolata gibi 
organik bileşikler içeren lekelerin çıkartılmasında kullanılır. 
• Renkli ve hassas çamaşırlara uygulanmadan önce tekstilin 
görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

Kod 9225654
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 0,96
Adet - Koli 12

Maratem

M610 Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü

• Aşırı kirli, yağlı ve kanlı çamaşırların temizliğinde, ana / yardımcı 
yıkama maddeleri ile birlikte ön yıkama ve ana yıkamada kullanılan 
çamaşır deterjanıdır. 
• Alkalite verici kostik, soda ve kompleks yapıcı içerir.
• Nazik ve hassas çamaşırlar için uygun değildir. 
• Kullanım sırasında M612 Kireç ve Grilik Giderici ile 
karıştırılmamalıdır.

Kod 9225399
Ağırlık (Kg) 10,00
Adet - Koli 1

Maratem

M608 Kir ve Yağ Çözücü

• Tekstil üzerindeki inatçı kir ve yağları çıkarmak için kullanılır.
• Tül, yünlü, sentetik gibi nazik çamaşırların yıkanması için idealdir. 
• Her su sıcaklığında ve su sertliğinde etkilidir. 
• İnatçı kirlerin çıkarılmasında ıslatma, bastırma ürünü olarak 
güvenle kullanılabilir.

Kod 9225289 9225642
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 19,80 198,00
Adet - Koli 1 1

Maratem
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ÇAMAŞIR HİJYENİ ÜRÜNLERİ

M666 Zor Lekeler için Özel Yıkama Ürünü

• Tekstilde görülen yağ gibi inatçı lekelerin çıkartılmasında 
kullanılır. Güneş yağı lekeleri üzerinde de etkilidir.
• Beyaz ve renkli çamaşırlarda kullanıma uygundur.

Kod 7500202
Ağırlık (Kg) 5
Adet - Koli 1

Maratem

M623 Nötralize Edici

• Yıkama sonrasında çamaşırlardaki alkali deterjan kalıntısını 
nötralize etmek için kulanılır.
• Özellikle yüksek dozda deterjan veya alkali yardımcı kullanılan 
yıkamalardan sonra ve yumuşak su ile yapılan son durulamada 
kullanılması önerilir. 
• Yıkama sonrasında, tekstilde kalan alkaliniteyi gidererek kurutma-
ütüleme aşamasında tekstilin sararmasını önler.

Kod 9225274 9225640
Hacim (L) 20,00 200,00
Ağırlık (Kg) 21,80 218,00
Adet - Koli 1 1

Maratem

M628 Mop Yıkama Deterjanı

• Endüstriyel çamaşır makineleri ve mop yıkama makinelerinde mop 
ve bezleri temizlemek amacıyla kullanılan ana yıkama deterjanıdır. 
• Ağartıcı içermez ve köpüğü kontrollüdür. 
• Sıvı sistem dozaj pompaları ile kullanılır.

Kod 9225456
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 21,18
Adet - Koli 1

Maratem






