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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Cam, seramik, bakır, alüminyum gibi hassas yüzeyler için özel 
olarak tasarlanmış antikorozif özelliğe sahip bulaşık deterjanıdır. 
• Temizlenen yüzeydeki desen ve işlemelere zarar vermez. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları  
ile kullanılır.

• Sert su koşullarında da mükemmel performans gösterir. 
• Dezenfeksiyon etkisinden dolayı özellikle hastane mutfaklarında 
güvenle kullanılır. 
• Porselen üzerindeki sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermez, 
metalleri karartmaz. 
• Çay, kahve ve nişasta lekelerini kolayca çıkarır, ağır kokuları giderir.

Kod 9225273
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 12,40
Adet - Koli 1

Kod 9225652
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 1

• Elde bulaşık yıkama deterjanıdır.
• Konsantre olduğu için birkaç damlası bulaşıkları temizlemeye 
ve yağları gidermeye yeterlidir.
• Gliserinlidir, elleri korur ve yumuşaklık verir.
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

• Bol köpüklü elde bulaşık yıkama deterjanıdır.
• M301 konsantre bir üründür, çok az miktarı bile bulaşıkların 
temizlenmesi için yeterlidir.
• Zenginleştirilmiş formülü sayesinde elleri korur ve yumuşaklık verir.
• Cilt pH’ına uygundur.
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.

M305 Elde Yıkama Bulaşık DeterjanıM301 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı

M307 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Toz Bulaşık Deterjanı

M332 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Bulaşık Deterjanı - Hassas Yüzeyler

Kod 7500171 9225036
Hacim (L) 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 5,04 20,40
Adet - Koli 4 1

Kod 9225477 9225024
Hacim (L) 5,00 20,00
Ağırlık (Kg) 5,05 20,20
Adet - Koli 4 1

Maratem

MaratemMaratem

Maratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri 
çözer, bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. 
• Kireç birikimini önler. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları 
ile kullanılır.

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 
temizlenmiş bulaşığın lekesiz kurumasını sağlar. 
• Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen malzemenin 
parlamasını sağlar. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

M302 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Bulaşık Deterjanı

M303 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Parlatıcı

Kod 9225390
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 25,90
Adet - Koli 1

Kod 9225150
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 20,70
Adet - Koli 1

Maratem Maratem

• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde makineden çıkan 
temizlenmiş bulaşığın lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar.
• Bulaşıkların üzerinden suyu akıtarak damla ve su lekesi kalmasını 
önler, bulaşıklarda parlaklık sağlar.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır. 

• Bulaşıklardaki yağı ve kiri sökerek bulaşıkların temizlenmesini 
sağlar.
• Kireç birikimini önler.
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

M343 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Parlatıcı (Yumuşak Sular)

M342 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Bulaşık Deterjanı (Yumuşak Sular)

Kod 7500138
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 25,00
Adet - Koli 1

Kod 7500135
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 20,10
Adet - Koli 1

MaratemMaratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Akıllı doz uyarıcısı sayesinde ilave bir ekipmana gerek kalmadan 
doğru ve etkin kullanım sağlar.
• Sert su koşullarında bile bulaşıkları mükemmel temizler.
• Porselen üzerindeki sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermez, 
metalleri karartmaz, alüminyuma uygundur.
• Çay, kahve ve nişasta lekelerini çıkarır, istenmeyen kokuları giderir.
• Pürüzlü yüzeylerde ve girintili mutfak eşyalarında özellikle etkilidir.
• Bardaklarda su lekesi bırakmadan parlaklık sağlar.

Kod 7500050
Ağırlık (Kg) 2,60
Adet - Kutu 40 Tablet

• İçerdiği aktif maddeler sayesinde donmuş yağ ve kirleri çözer, 
bulaşığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. 
• Kireç birikimini önler. 
• Sert ve çok sert sularda etkilidir. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile 
kullanılır.

M322 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Bulaşık Deterjanı - Sert Sular

M317 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Tablet Bulaşık Deterjanı

Kod 9225153
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 27,40
Adet - Koli 1

Maratem

Maratem

• Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek 
performanslı durulama yardımcı ürünüdür. 
• Standart ürünün yetersiz kaldığı durumlarda üstün durulama 
performansı sağlar. 
• Çok sert, karbonatlı, silikatlı, tuzlu sularla çalışıldığı durumlarda güvenle 
kullanılabilir. 
• Yıkanan bulaşığın lekesiz kurumasını sağlar, özellikle bardak yıkama 
makineleri için idealdir. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan dozaj pompaları ile kullanılır.

M323 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Parlatıcı - Sert Sular

Kod 9225129
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 20,80
Adet - Koli 1

Maratem

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesisler başta olmak üzere 
tüm genel alanlardaki tezgâh ve ekipmanların hızlı ve etkin bir 
antibakteriyel dezenfeksiyonu için geliştirilmiş yüzey dezenfeksiyon 
ürünüdür. 
• Değişik yapıda QAC dezenfektanlarla desteklenen formülü 
sayesinde bakterilere karşı etkin dezenfeksiyon sağlar. 
• Çalışma alanlarındaki her tür yüzey üzerinde kullanılabilir. 
• İçerdiği QAC katkısı yasal dahilinde olup doğrudan gıda ile temas 
eden yüzeylerde güvenle kullanılabilir. 

M330 Alkol Bazlı Dezenfektanlı Yüzey 
Temizleme Ürünü

Kod 7500168
Hacim (L) 1,00
Ağırlık (Kg) 0,85
Adet - Koli 12

Maratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Üstün formülü ile kireç birikintilerinin çözünerek temizlenmesini 
sağlar. 
• Soğuk suda da etkilidir.

• Mutfak ekipmanları üzerindeki yapışmış ve kurumuş çay, kahve, 
meyve suyu lekelerinin ve nişasta kalıntıların temizlenmesinde 
kullanılır. 
• Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik eşyalar üzerinde 
güvenle kullanılabilir.
• İçerdiği klor sayesinde dezenfekte edici özelliğe sahiptir. 
• Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompası ile kullanılabilir.

M321 Protein ve Nişasta ÇözücüM304 Endüstriyel Bulaşık Makineleri için 
Ekstra Konsantre Kireç Çözücü

• Kurumuş çay, kahve ve nişasta kaynaklı lekelerin sökülmesinde 
kullanılır. 
• Özel formülü sayesinde her tür leke üzerinde etkilidir. 
• Girintili ve gözenekli yerlerdeki lekeleri söker, üstün bir temizlik 
sağlar. 
• Porselen ve cam eşyalar üzerinde güvenle kullanılabilir. 
• İçerdiği klor etkili bir dezenfeksiyon sağlar.

• Kurumuş çay, kahve ve nişasta kaynaklı lekelerin sökülmesinde 
kullanılır. 
• Özel formülü sayesinde her tür leke üzerinde etkilidir. 
• Girintili ve gözenekli yerlerdeki lekeleri söker, üstün bir temizlik 
sağlar. 
• Porselen, cam ve plastikten yapılmış eşyalar üzerinde güvenle 
kullanılır. 
• İçerdiği klor etkili bir dezenfeksiyon sağlar.

M306 Toz Ön Daldırma Ürünü M312 Sıvı Ön Daldırma Ürünü

Kod 9225451
Ağırlık (Kg) 5,00
Adet - Koli 1

Kod 9225151
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 6,20
Adet - Koli 4

Kod 9225444
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,88
Adet - Koli 4

Kod 9225149
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 11,60
Adet - Koli 1

Maratem

Maratem

Maratem

Maratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Metal çatal bıçakların porselen tabaklar üzerinde, kaşıkların ise 
porselen fincanlar içinde bıraktığı siyah çiziklerin giderilmesinde 
kullanılır. 
• Daldırma yöntemi ile bu çizikler kolayca ve tamamen giderilir. 
• Porselenler temiz ve yeni bir görünüm kazanır.

• Okside olarak zamanla kararan gümüş malzemelerin eski parlaklığını 
kazanması için kullanılır. 
• Daldırma yöntemi ile gümüşleri tek tek ovmak gibi zaman alıcı işlere 
gerek kalmaz. 

Kod 9225320
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,70
Adet - Koli 4

Kod 7500081
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,10
Adet - Koli 4

M308 Gümüş Temizlik ve Parlatma Ürünü M310 Metal İzlerini Temizleme Ürünü

MaratemMaratem

• Dezenfeksiyon etkisiyle insan sağlığını tehlikeye sokan bakterileri 
zararsız seviyeye getirir. 
• Yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozmaz. 
• Kullanım sonrasında durulama yapılmalıdır.

M311 Sebze ve Meyve Hijyenik Durulama 
Ürünü

Kod 9225257
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,45
Adet - Koli 4

Maratem

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde çalışma alanlarının 
günlük temizliğinde ve kısmen yanmış, yapışmış ağır yağlı kirlerin 
temizliğinde kullanılan köpüklü alkali temizleyicidir.
• Üretim ekipmanı, tezgahlar, zemin ve dik yüzeylerin temizliğinde 
köpük lansı ile kullanılır. 
• Her tür organik kir üzerinde etkilidir. 
• Ürün kolayca ve tamamen durulanabilir, mutfak ekipmanlarına 
zarar vermez.

M320 Genel Temizlik Ürünü

Kod 7500103 9225200
Hacim (L) 5,00 10,00
Ağırlık (Kg) 5,62 11,40
Adet - Koli 4 1

Maratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde, çalışma alanları, 
ekipman ve tezgahlarda hijyen sağlamak için kullanılan QAC katkılı 
alkali temizlik üründür. 
• Özel formülü sayesinde etkin ve kalıcı hijyen sağlar. 
• Kolayca ve kalıntı bırakmadan durulanır. 
• Parfüm içermediğinden gıda üretim alanlarında güvenle 
kullanılabilir.

M328 QAC Katkılı Dezenfektan

Kod 7500198
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,15
Adet - Koli 4

Maratem

• Ocak, fırın, davlumbaz gibi mutfak ekipmanlarındaki yanmış 
ve yapışmış yağ tabakalarının temizliğinde kullanılır. 
• Dik yüzeylere mükemmel bir şekilde tutunur. 
• Yüzeydeki yağlı kalıntıya derinlemesine işler. 
• Uygulandığı yüzeyden kolayca durulanabilir. 
• Paslanmaz çelik yüzeyler için uygundur. 
• Mutfak ekipmanlarına zarar vermez.

M325 Yağ Çözücü

Maratem

Kod 9225156 9225147
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,11 5,55
Adet - Koli 12 4

• Mutfak ekipmanlarında zamanla oluşan yanmış ve kararmış 
yağ kalıntılarının temizliğinde kullanılan alkali temizleyicidir. 
• Paslanmaz çelik malzemeler için de uygundur. 
• Kaynatma ve daldırma yöntemleri ile kullanılabilir. 
• Uygulandığı yüzeyden kolayca durulanabilir. 
• Her türlü ağır kir için uygundur. 
• Mutfak ekipmanlarına zarar vermez.

M327 Yanmış Yağları Temizleme Ürünü

Kod 9225132
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 6,40
Adet - Koli 4

Maratem
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Az miktarda kullanımda bile yüksek performans gösterir. 
• Verimli temizlik ve ekoloji arasında mükemmel bir denge 
oluşturmaktadır. 
• Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır.
• Cilde zarar vermez. 

• Suya ve alkaliye dayanıklı tüm mutfak yüzeylerindeki yağ ve lekelere 
karşı oldukça etkilidir.
• Özellikle mutfak tezgahları, kesme makineleri, fırın, davlumbaz gibi 
yüzeylerde kullanılır.
• Plastik yüzeylerde de kullanımı uygundur.
• Parfüm içermez. 
• Cilde zarar vermez. 

GREASE PERFECT (GREASE E3) Mutfaklar için 
Ekolojik Yüksek Performanslı Yağ Sökücü

MANUDISH ORIGINAL Ekolojik Elde Yıkama 
Sıvı Bulaşık Deterjanı

Tana Green Care Tana Green Care

Kod 9225424 7500025
Hacim (L) 1,00 5,00
Ağırlık (Kg) 1,02 5,11
Adet - Koli 10 2

Kod 9225419 9225433
Hacim (L) 0,75 5,00
Ağırlık (Kg) 0,76 5,07
Adet - Koli 10 4

• İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde iyi ıslatma, yağ çözme ve 
temizlik sağlar.
• Gıda işleme alanlarında, farklı yüzeylerde kullanım için uygundur.
• Smart kapak teknolojisi sayesinde kolay dozajlama sağlar ve ürün 
kaçağını önler.

GREASE OptiSmart Yüksek Performanslı 
Mutfak Temizleme Ürünü

Kod 9225427
Ağırlık (Kg) 4,50
Adet - Koli 4

Tana Green Care
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Orta ve sert sular için yuksek performanslı ultra konsantre ekolojik 
bulaşık deterjanıdır.
• Tümendüstriyel bulaşık yıkama makinelerinde, dozaj pompaları ile 
kullanıma uygundur.
• Ultra konsantre formulu sayesinde çok ekonomiktir.
• Uygulama ve ürün değişimi sırasında hiçbir şekilde kimsal ürüne 
temas olmaz.
• Hasas ve güçlü temizliği ileçay-kahve lekelerini,  tabaklardaki tüm 
yağları rahatça temizler.

• Orta ve sert sular için yüksek performanslı ultra konsantre ekolojik 
parlatıcıdır.
• Tüm endustriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile 
kullanıma uygundur.
• Ultra konsantre formulu sayesinde çok ekonomiktir.
• Uygulama ve ürün değişimi sırasında hiçbir şekilde kimsal ürüne 
temas olmaz.
• Kuruma zamanını azaltır ve köpüğü önler.
• Alkol ve içerdiği ham madeler sayesinde tabaklarınız parlar.
• İçerdiği organik asitler sayesinde yıkama tankını nötralize eder.

• Yumuşak sular için yuksek performanslı ultra konsantre ekolojik 
bulaşık deterjanıdır.
• Tümendüstriyel bulaşık yıkama makinelerinde, dozaj pompaları ile 
kullanıma uygundur.
• Ultra konsantre formulu sayesinde çok ekonomiktir.
• Uygulama ve ürün değişimi sırasında hiçbir şekilde kimsal ürüne 
temas olmaz.
• Hasas ve güçlü temizliği ileçay-kahve lekelerini,  tabaklardaki tüm 
yağları rahatça temizler.

• Yumuşak sular için yüksek performanslı ultra konsantre ekolojik 
parlatıcıdır.
• Tüm endustriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile 
kullanıma uygundur.
• Ultra konsantre formulu sayesinde çok ekonomiktir.
• Uygulama ve ürün değişimi sırasında hiçbir şekilde kimsal ürüne 
temas olmaz.
• Kuruma zamanını azaltır ve köpüğü önler.
• Alkol ve içerdiği ham madeler sayesinde tabaklarınız parlar.
• İçerdiği organik asitler sayesinde yıkama tankını nötralize eder.

Energy Pro KLIKS- Ekolojik Yüksek 
Performanslı Ultra Konsantre Bulaşık 
Yıkama Deterjanı-Yumuşak Sular için

Brilliant Pro KLIKS- Ekolojik Yüksek  
Performanslı Ultra Konsantre Parlatıcı- 
Yumuşak Sular için

Energy Top KLIKS- Ekolojik Yüksek 
Performanslı Ultra Konsantre Bulaşık 
Yıkama Deterjanı- Orta ve Sert Sular için

Brilliant Top KLIKS- Ekolojik Yüksek 
Performanslı Ultra Konsantre Parlatıcı-
Orta ve Sert Sular için

Tana Green Care

Tana Green Care

Tana Green Care

Tana Green Care

Kod 7500258
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 6,99 
Adet - Koli 10

Kod 7500259
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,04
Adet - Koli 10

Kod 7500260
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 6,57
Adet - Koli 10

Kod 7500261
Hacim (L) 5,00
Ağırlık (Kg) 5,06
Adet - Koli 10
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MUTFAK HİJYENİ ÜRÜNLERİ

• Yağ, nişasta, protein kalıntılarına ve kurumuş lekelere karşı 
oldukça etkilidir. 
• Her su sertliğinde yüksek performansa sahiptir. 
• EDTA, fosfat ve klor içermez. 
• En iyi sonuç için Green Care BRILLANT E3 Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri için Ekolojik Parlatıcı ile birlikte kullanılması önerilir.

• Çok yüksek su sertliğindeki sular hariç tüm su sertliklerinde etkilidir. 
• İçerdiği alkol sayesinde kuruma zamanını kısaltırken, organik asit 
sayesinde bulaşıklar üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz. 
• En iyi sonuç için Green Care ENERGY E3 Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri için Ekolojik Sıvı Deterjan ile birlikte kullanılması önerilir. 
• Şekerden elde edilen alkol, palmiye yağı ve hindistancevizi yağı özleri 
içerir.

BRILLANT E3 - Endüstriyel  Bulaşık Makineleri 
için Ekolojik Parlatıcı

ENERGY E3 - Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri için Ekolojik Sıvı Deterjan

Tana Green Care Tana Green Care

Kod 9225434
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 12,64
Adet - Koli 1

Kod 9225429
Hacim (L) 10,00
Ağırlık (Kg) 10,05
Adet - Koli 1

• Sert sularda da yüksek performans gösteren toz bulaşık deterjanıdır. 
• Kurumuş yemek artıklarını, çay ve kahve lekelerini kolayca temizler. 
• Özel formülü sayesinde köpük oluşumunu engeller. 
• Bulaşıkları aşınmaya karşı koruması için özel formüle edilmiştir. 
• PILOT 300 kartuş, duvar aparatında kullanıldığından normal 
sistemlere kıyasla mutfaklarda az yer kaplar. Kartuş sistemi sayesinde 
kullanıcının ürünle teması olmaz. Güvenli kullanım sağlanır. 
• Tüm endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanımı uygundur.

ENERGY PILOT 300 Endüstriyel Bulaşık 
Makineleri için Toz Deterjan - Kartuş

Kod 9225427
Ağırlık (Kg) 4,50
Adet - Koli 4

Tana






