
SU ŞARTLANDIRMA
ÜRÜNLERİ

hydra
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİSU ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

Maratem
M806 Çöktürücü ve Yosun Önleyici 
İçeren Stabilizatörlü Klor Tableti

Maratem
M802 Stabilizatörlü %90 Yavaş 
Çözülen Granül Klor

Maratem
M801 Stabilizatörlü %56 Hızlı 
Çözülen Granül Klor

Maratem
M803 Stabilizatörsüz %70 Hızlı 
Çözülen Granül Klor

7902151    /         
25.00       /        
1            /        

7905430         
10.00        
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7903384    /         
25.00       /        
1            /

7905432        
10.00        
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7903368     
25.00        
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

7902152     /        
25.00        /        
1             /         

7905431         
10.00        
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Hızlı çözülen ve siyanürik asit içeren %56’lık organik klor 
bileşiğidir. 
• Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanan geniş spektrumlu bir 
dezenfektandır. 
• Havuz suyundaki bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir. 
• Organik kirleri okside ederek yosun oluşumunu engeller.

• Yavaş çözülen ve siyanürik asit içeren  %90’lık organik klor 
bileşiğidir.
• Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanan geniş spektrumlu bir 
dezenfektandır. 
• Havuz suyundaki bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir.

• Hızlı çözülen ve stabilizatör içermeyen %70’lik inorganik esaslı 
bir klor türevidir. 
• Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan geniş spektrumlu 
bir dezenfektandır. 
• Havuz suyundaki bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir.

• Yavaş çözülen, yosun önleyici, çöktürücü ve stabilizatör içeren 
%80’lik organik klor bileşiğidir. 
• Rutin dezenfeksiyon için kullanılan geniş spektrumlu bir 
dezenfektandır. 
• Havuz suyundaki bakteri, mantar ve alglere karşı etkilidir. 

DEZENFEKTANLAR
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİSU ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

Maratem
M810 pH Yükseltici

Maratem
M811 Sülfürik Asit Bazlı pH 
Düşürücü

Maratem
M812 pH Düşürücü

Maratem
M820 Yosun Önleyici ve 
Dezenfektan

9225613
20.00        
20.00         
1          

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225611
20.00         
26.20      
1

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• QAC bileşikleri esaslı sıvı dezenfektandır. 
• Havuz suyunda güneşin UV ışınları etkisiyle oluşan alglerin 
çoğalmasını önler. 
• Havuz suyunun hızlı bir şekilde berraklaşmasını sağlar. 
• Klorun dezenfektan etkisini destekleyerek daha etkin bir 
şekilde kullanım sağlar. 
• Havuz suyunda bakterisit ve algisit etkisi vardır. 

• Havuz suyunun pH değerini yükseltmek için kullanılan toz 
alkali bir kimyasaldır. 
• pH değerinin istenilen aralıkta tamponlanmasını sağlar. 
• Suda kolay çözülür. 
• Alkalinitesi düşük olan sularda alkaliteyi yükseltmek  
amacıyla da kullanılır. 

• Sülfürik asit bazlı, sıvı pH düşürücü kimyasaldır. 
• Kokusuz oluşu en önemli avantajıdır. 
• Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz. 

• Havuzun pH değerini düşürmek için kullanılan sodyum bisülfat 
esaslı bir üründür. 
• Önerilen dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz. 

9225610         
15.00        
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225612        
25.00      
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

pH DÜZENLEYİCİLER
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİSU ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

Maratem
M825 Hızlı Çöktürücü

Maratem
M823 Konsantre Su Berraklaştırıcı

Maratem
M821 Yosun Önleyici ve 
Dezenfektan
Köpüksüz

Maratem
M824 Çöktürücü

9225614
20.00          
20.00        
1         

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225618
20.00          
24.20        
1         

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225619
20.00        
22.20      
1        

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225617
20.00          
21.70        
1   

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Polyquat esaslı sıvı bir dezenfektandır. 
• Düzenli kullanımda yosun oluşumunu engeller, mevcut 
yosunları yok eder. 
• Klorun dezenfektan etkisini destekleyerek daha etkin bir 
şekilde kullanımını sağlar. 
• Havuz suyunda bakterisit ve algisit etkisi vardır. 
• Düzenli kullanımda havuz suyunun dezenfeksiyon dengesine 
katkısı olduğu gibi havuz suyuna berraklık verir. 
• Formülasyonunda bulunan aktifler sayesinde suda askıda 
bulunan partikülleri koagüle ederek filtrasyonu kolaylaştırır.

• Katyonik polimer içeren bir koagülanttır. 
• Havuz suyunda askıda bulunan küçük partiküllerin 
topaklaşarak filtrede tutulmasını sağlar. 
• Havuz kullanımının yoğun olduğu günlerde akşam saatlerinde 
görünen bulanıklığı önler, havuz suyunu berraklaştırır. 
• Ürünün yapısı gereği havuz suyu dezenfektanlarının 
performansını artırır, dezenfeksiyona yardımcı olur. 
• Yosun ve mikroorganizmaların filtrede tutulmasını sağlar. 

• Polimerik yapıda bir çöktürücüdür. 
• Havuz suyunda bulunan partiküllerin topaklaşarak 
havuz dibine çökmesini ve dip süpürgesi ile ortamdan 
uzaklaştırılmasını sağlar. 
• Düşük dozajlarda bile çok etkilidir. 
• Havuzun kapalı olduğu saatlerde uygulanmalı, uygulama 
ertesinde makineler bir tur çalıştırıldıktan sonra kapatılarak su 
dinlenmeye ve çökmeye bırakılmalıdır.

• Polimerik yapıda bir kimyasaldır. 
• Havuz suyunda bulunan partiküllerin topaklaşarak 
havuz dibine çökmesini ve dip süpürgesi ile ortamdan 
uzaklaştırılmasını sağlar. 
• Düşük dozajlarda bile çok etkilidir. 
• Havuzun kapalı olduğu saatlerde uygulanmalı, uygulama 
ertesinde makineler bir tur çalıştırıldıktan sonra kapatılarak su 
dinlenmeye ve çökmeye bırakılmalıdır.

ÖZEL ÜRÜNLER



86

PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİSU ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

Maratem
M826 Sertlik ve İyon Bağlayıcı

Maratem
M827 Alkalinite Düşürücü

Maratem
M828 Kışlık Bakım Ürünü

Maratem
M829 Filtre ve Yüzey Temizleyici

9225622
20.00        
21.60       
1          

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225621
20.00         
27.50     
1

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9225620
20.00         
22.30      
1

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Organik esaslı asit içeren bir kireç çözücüdür. 
• Filtre ve havuz yüzeylerinin temizliği için kullanılır. 
• Kireç, mineral ve organik madde birikimlerini çözer. 
• Aynı amaçla kullanılan inorganik asitler gibi korozif değildir. 
• Toz olduğu için kullanışlı ve ekonomiktir. 

• Havuza alınan taze suyun yapısında bulunan sertlik ve metal 
iyonlarının tutulmasını sağlar. 
• Havuz suyunda metal iyonlarından kaynaklanan renklenmeyi 
önler. 
• Havuz yüzeyi ve filtrasyon sisteminde sertlik kaynaklı 
kireçlenmelerin oluşmasını önler. 
• Havuz suyunda kalsiyum tuzlarının verdiği bulanıklığı engeller.

• İnorganik asit, kompleks yapıcı ve korozyon inhibitörleri 
içeren bir kimyasaldır. 
• Havuz suyunda pH ve alkalite düşürücü olarak kullanılır. 
• Alkalitesi 120 ppm’den yüksek olan havuzlarda kullanılması 
önerilir. 
• Metal yüzeyler ile direkt teması engellenmelidir.

• Havuz suyunun sezon dışı şartlandırılması için kullanılan bir 
kimyasaldır. 
• Sezon dışı kireç, yosun ve dış etmenlerle gelen maddelerin 
verdiği tahribatı engeller. 
• Kış boyunca havuz suyunun görselliğinin korunmasını sağlar. 
• İyon tutucular ve yosun önleyici hammadde içerir.

9225623       
25.00      
1         

Kod
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

ÖZEL ÜRÜNLER
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PROFESYONEL TEMİZLİK KAĞIDI ÜRÜNLERİSU ŞARTLANDIRMA ÜRÜNLERİ

Maratem
M878 İçme, Proses ve Kullanım 
Suyu İçin Biyosit

Maratem
M876 Fan Coil Tablet

9226537
0.30          
50        
20         

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

9226526
20.00          
22.00       
1   

Kod
Hacim (L)
Ağırlık (kg)
Adet-Koli 

• Fan Coil ünitelerindeki birikintiyi ve kötü kokuları önleyen, 
tablet formunda katı bir üründür. Yavaş çözündüğünden uzun 
süreli kullanım imkanı sağlar. 
• Klor bileşiği içermediği için sistemde korozyona neden olmaz.

• İçme ve kullanım suyu sistemlerinde mikroorganizmalarla 
mücadele etmek ve korozyon ve birikintiyi önlemek amacıyla 
kullanılan klor içerikli sıvı üründür.

BİYOSİT  VE YARDIMCI KİMYASALLAR


