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ODA TEMİZLİĞİ ve HİJYEN ÜRÜNLERİ

M701 WC Temizlik Ürünü

M702 Alkali Banyo Temizlik Ürünü M712 Hero Alkali Banyo Temizlik Ürünü

M711 Hero WC Temizlik Ürünü

• WC ve pisuvarlarda oluşan üre taşı, kireç gibi birikimleri temizler; 
zararlı mikroorganizmalara karşı hijyenik temizlik sağlar. 
• Formülündeki inorganik asit sayesinde etkili ve kalıcı sonuç elde 
edilir. 
• Ağır kokuları giderir. Asidik bir üründür. 
• Flip-top kapakla uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır.

• Klozet ve pisuarlarda oluşan üretaşı, kireç, pas gibi birikimleri 
etkin formülü ile temizler; hijyenik temizlik sağlar.
• Temizlediği yüzeylerde kötü kokuların oluşmasını önler, hijyen sağlar.
• Kıvamlı yapısı sayesinde uygulandığı yüzeye daha iyi ve uzun süre 
temas eder.
• Flip-top kapakla uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır (%5-8 oranında su ile).

• Saniter alanlardaki suya ve alkaliye dayanıklı yüzeylerde vücut 
yağı, sabun ve güneş kozmetiklerinin kirlerini kolayca temizler. 
• Derzlerde oluşan küf ve mantar tabakaların temizliği için de 
idealdir. 
• Temizlenen ortamda kötü koku oluşmasını engeller. 
• Köpüklü trigerle veya flip top kapakla uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır.

• Saniter alanlardaki lavabo, armatür, fayans, duş ve küvetlerdeki 
vücut yağı, sabun ve güneş kozmetiklerinin sebep olduğu kirleri 
kolayca temizler.
• Tüm armatürler ile mozaik, seramik, emaye ve özellikle mermer 
yüzeylerin temizliğinde başarı ile kullanılır.
• Temizlenen ortamda hijyen sağlar, koku oluşmasını engeller.
• Köpüksüz trigerle veya flip top kapakla uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır (%1-3 oranında su ile).

Kod 9225455
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 21,60
Adet - Koli 1

Kod 7500029
Hacim (L) 1,50
Ağırlık (Kg) 2,13
Adet - Koli 4

Kod 9225247
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 20,20
Adet - Koli 1

Kod 7500030
Hacim (L) 1,50
Ağırlık (Kg) 1,57
Adet - Koli 4

Maratem

Maratem

Maratem

Maratem
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ODA TEMİZLİĞİ ve HİJYEN ÜRÜNLERİ

M703 Dezenfektan Etkili Temizlik Ürünü M713 Çok Amaçlı Nanoteknolojik Temizlik 
Ürünü

M704 Hava Aromatize Edici M714 Hava Aromatize Edici

• Cam, ayna ve suya dayanıklı tüm yüzeylerdeki parmak izlerini, 
yağlı kirleri ve nikotin filmini yok eder. 
• Kontrollü buharlaşma sağlayan formülü sayesinde, sıcak 
ortamlarda ve yüzeylerde başarılı bir uygulama sağlar. 
• Uygulama sonrasında yüzeyde iz kalmaz. 
• Nötr bir dezanfektandır.
• Köpüklü/köpüksüz trigerle uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır.

• Cam, ayna ve diğer suya dayanıklı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
• Nano teknolojik yapısı ile kirin yüzeylere tutunmasını zorlaştırarak, 
uygulanan yüzeylerin daha kolay temizlenmesini sağlar ve tekrar 
kirlenmesini geciktirir.
• Cam ve ayna yüzeylerde oluşan tüm parmak izlerini, yağlı kirleri ve 
nikotin filmini yok eder.
• Uygulama sonrasında yüzeyde iz kalmaz. 
• Nötr bir dezanfektandır.
• Köpüksüz trigerle uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır (%4-5 oranında su ile).

• Rahatsız edici kokuların giderilmesinde kullanılır. 
• Özel formülü ile uygulandığı ortamdaki sinmiş kötü kokuları 
emerek yok eder, etkisini uzun süre devam ettirir. 
• Köpüksüz triger ile uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır.

• Tatil köyü, otel, fabrika, ofis, ev gibi mekanlardaki rahatsız edici 
kokuların giderilmesinde kullanılır.
• Uygulandığı ortamdaki sinmiş kötü kokuları özel formülü ile 
etkisiz hale getirir; ortama ferah bir koku verir.
• Ürün mikrobiyolojik bozunmaya karşı korumalıdır; odalardaki 
eşyaların uygun yerlerine uygulanabilir.
• Püskürtücü ile kullanılır.

Kod 9225248
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 19,80
Adet - Koli 1

Kod 7500031
Hacim (L) 1,50
Ağırlık (Kg) 1,53
Adet - Koli 4

Kod 9225249
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 19,60
Adet - Koli 1

Kod 7500032
Hacim (L) 1,50
Ağırlık (Kg) 1,48
Adet - Koli 4

Maratem

Maratem

Maratem

Maratem
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ODA TEMİZLİĞİ ve HİJYEN ÜRÜNLERİ

M705 Asidik Banyo Temizlik Ürünü M715 Asidik Banyo Temizlik Ürünü

• Saniter alanlardaki suya ve aside dayanıklı yüzeylerdeki kir ve 
kireç birikimlerini kolayca temizler. 
• Temizlenen yüzeylerde kirin tekrar oluşmasını geciktiren ince bir 
film tabakası oluşturur. 
• Yüzeylerin kolay ve lekesiz kurumasını sağlar. 
• Uygulandığı yüzeyleri zararlı mikroorganizmaların yerleşimine 
karşı korur. 
• Uygulandığı ortamda hoş bir koku bırakır. 
• Flip top kapakla uygulanır. 
• Seyreltme ünitesiyle kullanılır.

• Saniter alanlardaki lavabo, armatür, fayans, duş ve küvetlerdeki kir ve 
kireç birikimlerini kolayca temizler.
• Küvet ve lavabolardaki güneş kozmetiklerinden kaynaklanan renkli kir 
tabakalarını kolayca çözer.
• Banyoda bulunan plastik aksam ile tesisteki diğer sandalye, masa-sehpa, 
şezlong vb. plastik eşyanın temizliğinde özellikle etkilidir.
• Uygulandığı yüzeylerde hijyen sağlar.
• Asidik bir üründür.
• M715 ultra konsantre bir üründür. Hero seyreltme ünitesi ile kullanılır. 
%4-6 oranında su ile seyrertilerek kullanıma hazır ürün elde edilir.
• Köpüksüz püskürtücü ile kullanılır.
• Flip-top kapakla uygulanabilir.

Kod 7500033
Hacim (L) 1,50
Ağırlık (Kg) 1,74
Adet - Koli 4

Kod 9225275
Hacim (L) 20,00
Ağırlık (Kg) 23,00
Adet - Koli 1

Maratem Maratem

Maliyetlerde
kontrol dönemi başlıyor!
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PVC

Linolyum

Granit

Kotto

Kauçuk

Marley

Parke

Laminant

Ahşap

Mermer

Traverten

Taş

Cam

Porselen

Seramik

Paslanmaz Çelik
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: Kullanıma uygun : Kontrollü kullanım




