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Dünya’daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden NİLCO, faaliyette
bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini
sürdürmektedir. Yüksek deneyimli kadrolar ve üstün kalite anlayışıyla ürettikleri
ürünleri kendi markaları yanı sıra farklı ülkeler için farklı markalar altında dünya
pazarlarına sunmaktadır.

Temizlik makineleri üretim fabrikası toplam yılda 500.000 adet temizlik makinesi, 
Kimya kompleksleri ise yılda 60.000 ton toz deterjan, 60.000 ton sıvı deterjan ve 
30.000 ton deterjan hammaddesi LABSA ve SLES olmak üzere toplam 150.000 
ton üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye’de 2 ayrı fabrika, bölge müdürlükleri, teknik servis ağı ve yurt içinde
yurt dışında dağıtım yapan çok sayıda distribütörlere sahiptir. Almanya’da ve
Türkiye’deki fabrikalarda araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup yeni
teknolojiler ve inovatif çalışmalar sürdürülmektedir.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ VE EKİPMANLARI
Endüstriyel vakum makineleri, cilalama ve yer bakım makineleri, zemin temizlik
makineleri, yol süpürücüler, temizlik pres ve ekipmanları.

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK KİMYASALLARI
Oteller, hastaneler, fabrikalar v.b. endüstriyel alanlar için Nilco markalı genel
temizlik, mutfak, çamaşırhane deterjanları, ağır yağ ve kir sökücü deterjanlar,
yüzey bakım maddeleri ve halı yıkama şampuanları.

DETERJAN VE KOZMETİK HAMMADDESİ
LABSA ve SLES.

Üretimden kullanıcıya giden süreçte hem çevre hem de kullanıcı dostu
olarak verimliliği ve performansı gözeterek en iyi temizlik ve hijyen
sonucu elde edilmesini sağlayan ürünler ve sistemler sunuyoruz.

ISO 14001
Environment

OHSAS 18001
Health & Safety

ISO 9001
Quality



Hijyen sorumluluktur.
2001 yılından beri profesyonel temizlik için deterjan 
üretiyor, sistemler geliştiriyoruz.
Sonuç odaklı esnek çözümler Sunarak müşterilerin ve 
birçok son kullanıcının ihtiyaçlarına cevap veriyor ayrıca 
danışmanlık ve eğitim alanında HİZMET Sunuyoruz.

ARGE merkezi olmanın haklı gururunu 
yaşıyor, her yıl daha verimli ve çevre dostu 
olan yeni çözümlerin araştırılması ve 
geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu 
bizim YENİLİKÇİ ve ÇEVRECİ anlayışımızdır.

Hem ürünlerimiz hem de hizmetimiz ile 
sürdürülebilir KALİTE anlayışı çerçevesinde 
standartları her yönüyle karşılıyor aynı 
zamanda mükemmel verimlilik sağlıyoruz.

Hem temizlik kimyasalları hem de temizlik 
makinelerinde tek tedarikçi olarak;
• Müşterilerimize hızlı dönüş yaparak 

profesyonel destek sağlıyor,
• Periyodik eğitimler ile personelinizin 

konuSunda yetkin olmasını sağlıyor,
• Operasyon maliyetlerinizi optimize ediyoruz.
Bu anlayışta MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
sağlıyoruz.

Doğru amaca yönelik, doğru ürün seçimi ve uygulaması 
önem arz eder. NİLCO AKADEMİ, ürünlerin ve sistemlerin 
kullanımı, kişilerin seviyelerine göre mesleki becerilerinin 
ve yetkinliklerinin hem teorik hem uygulamalı bir şekilde 
ele alındığı ve eğitiminin verildiği bir akademidir. Sahip 
olduğumuz bu değer ile sektöre ve sektör çalışanlarına 
artı değer katmayı amaçlıyoruz.
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Endüstriyel mutfaklardaki hijyen standardının
yüksek olmasının gerekliliği, hizmet sunulan
kitlelerin büyüklüğü ve tüketicilerin tercihlerinin
başında lezzet ve hijyenin olmasından dolayıdır.

Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge
kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji
ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir.
Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki
tüm işletmelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına
uygun etkin ürünler ve sistemler sunar.

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri
ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında
tutulmasını ve yüksek performansın sürekli
olmasını sağlar.

Mutfak personeli uygulamalı ve teorik eğitimler
ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek,
kusursuz bir çalışma ortamı sağlanır. Satış
sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak
hedefimiz, sürdürülebilir müşteri memnuniyetini
sağlamaktır.

Sizi de mükemmel lezzetler ve kusursuz sunulan
bir servis için, Nilco mutfak hijyeni ürünleri
deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.

MUTFAK HİJYEN
ÜRÜNLERİ
Nilco’nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları
endüstriyel mutfaklarda, mükemmel lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak,
restoran, otel, kafe, hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıkla sunulmasını
sağlar. Mutfak hijyeni için gerekli olan sistemin oluşturulması ve oluşturulan sistemin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi gerekir.

ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA HİJYEN NİLCO İLE SAĞLANIR.
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MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Tencere, tava, cam, porselen gibi mutfak
ekipmanlarının elde yıkanmasında kullanılabilen
konsantre üründür. Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş
gıdayı temizleyerek kolay durulanabilen ve lekesiz
görünüm kazandırır. Kurumuş gıda ve yağlar
üzerinde çok etkindir. Nilco dozaj sistemi ile
kullanılır.

FIX POWER
KONSANTRE ELDE BULAŞIK DETERJANI

pH (% 1) 5,5-6,5
Dozaj 05-1 ml / 1 L Su
Ambalaj 2 L/2,2 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32001573  (3x2 L Koli)

Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel
sonuç veren, farklı aktif maddelerden meydana
gelen yüksek performanslı üründür. Nötr pH
değerine göre formüle edilmiştir. Kolayca
durulanır ve yüzeylerde leke ya da tabaka
bırakmaz.

FIX
ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

pH (% 1) 6-8
Dozaj 1-3 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5,1 kg PE Bidon

20 L/20,4 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32001823 (4x5 L Koli)

32001822    (20 L PE Bidon)

Yağları ve kirleri derinlemesine temizleyen
yüksek aktif madde içeren sıvı elde bulaşık
yıkama ürünüdür. Nötr pH değerine göre formüle
edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke
ya da tabaka bırakmaz.

SPULFIX
ELDE BULAŞIK YIKAMA DETERJANI

pH (% 1) 5-7
Dozaj 3-6 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/20,6 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32001837    (20 L PE Bidon)

Kirli yüzeylere çok iyi nüfuz ederek her türlü
yağ kalıntısını emülsiye eder. Çözünen kirlerin
yüzeye tekrar yapışmasını önler. Su sertliğinden
kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireçlenmeye
neden olmaz. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar
vermez. Nilco dozaj pompaları ile dozajlanır.

FIX MATİK
BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

pH (% 1) 12-13
Dozaj 2-6 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/23,1 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32002505    (20 L PE Bidon)

FIX MATİK LC
KLORLU BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Orta sert su şartlarında, her türlü kir ve lekelerin
giderilmesinde üstün sonuçlar veren, özel olarak
formüle edilmiş sıvı bulaşık makinesi deterjanıdır.
Rinse N ile kullanımı uygundur. Nilco dozaj
pompaları ile dozajlanır.

pH (% 1) 12-13
Dozaj 2-6 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/25,6 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32001510    (20 L PE Bidon)

Nilco Fix Forza yüksek performanslı kuvvetli
alkali yardımcı yıkama maddesidir. Ağır nişasta ve
proteini etkin bir şekilde temizler. Bulaşık makinesi
deterjanı ile birlikte kullanılır.

FIX FORZA
BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN PROTEİN VE NİŞASTA ÇÖZÜCÜ

pH (% 1) 12,5-13,5
Dozaj 0,5-3 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/28,6 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32001561    (20 L PE Bidon)
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MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Çok lekeli ve kirli kaplardaki çay, kahve ve meyve
gibi inatçı lekeler ile nişastalı kalıntıları mükemmel
temizler. İçerdiği klor sayesinde hijyen sağlar.
Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik mutfak
eşyaları üzerinde güvenle kullanılabilir.

PREDEEP
SIVI LEKE GİDERİCİ ÖN BASTIRMA ÜRÜNÜ

pH (% 1) 11-13
Dozaj 5-15 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5,5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001742 (4x5 L Koli)

Porselen tabaklar üzerinde, metal bıçakların bıraktığı
iz ve lekeleri, porselen fincanların içinde, metal
kaşıkların bıraktığı iz ve lekeleri mükemmel temizler.
Daldırma yöntemi ile uygulanarak porselen üzerindeki
metal çizikler kolayca ve tamamen giderilir.

METALLIC CLEANER
METAL LEKE TEMİZLEYİCİ

pH (% 1) 1,5-2,5
Dozaj Temizlenecek malzeme 

doğrudan ürüne batırılır.
Ambalaj 5 L/5,2 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000088 (4x5 L Koli)

Ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarının 
üzerindeki karbonize olmuş ve yanmış yağları temizler. 
Fritözler ve davlumbazlar için uygun temizleyicidir. 
Yüzey aktif madde ve solvent karışımı yüksek alkali bir 
üründür. Yağları parçalar ve çözer.

GREASE POWER
AĞIR YAĞ ÇÖZÜCÜ FIRIN TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH (% 1) 12-13
Dozaj Temizlenecek yüzeye direkt 

uygulanır.
Ambalaj 800 ml/880 g PE Şişe
Ürün Kodu 32001581   (6x800 ml Koli)

Ocak, fırın, ızgara gibi mutfak ekipmanlarının 
üzerindeki yanmış yağları temizler. Fritözler ve 
davlumbazlar için uygun temizleyicidir. Alkali 
bir üründür. Yağları parçalar ve çözer. Doğada 
kolayca parçalanır.

GRILL
YANMIŞ YAĞ, IZGARA VE FIRIN TEMİZLEYİCİ

pH (% 1) 12-13
Dozaj Direkt yüzeye uygulanır. Ağır 

yanmış lekeler için %10’luk 
bir çözelti hazırlanır.

Ambalaj 800 ml/864 g PE Şişe
5 L/5,4 kg PE Bidon

Ürün Kodu 32001599  (6x800 ml Koli)
32001654  (4x5 L Koli)

Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler,
organik çözücüler içerir. Yıkanan malzemelerde
deterjan kalıntısı kalmasını önler, lekesiz, kuru ve
parlak olmalarını sağlar.

RINSE
BULAŞIK MAKİNESİ DURULAMA ÜRÜNÜ

pH (% 1) 2-3
Dozaj 0,2-1,2 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/20,2 kg PE Bidon 
Ürün Kodu 32002118 (20 L PE Bidon)
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MUTFAK HİJYEN ÜRÜNLERİ

Güçlü formülü ile endüstriyel mutfaklar ve gıda üretim 
tesislerinde, gıda ile temas eden her türlü yüzeyler, 
ekipman ve tezgahların temizliğinde kullanılan yüksek 
performanslı, inatçı protein ve yağ çözücü bir üründür.

BISTRO
MUTFAK YÜZEYLERİ İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

pH (% 1) 11-13
Dozaj 5-20 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5,6 kg PE Bidon

20 L/22,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001856 (4x5L Koli)

32001857    (20 L PE Bidon)

Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri ve
diğer yüzeylerde oluşmuş kireç birikintilerini en
iyi şekilde parçalayarak çözer ve parlatır.

DESCALER
BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN KİREÇ ÇÖZÜCÜ

pH (% 1) 1,5-2,5
Dozaj 4-8 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5,30 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001884     (4x5 L Koli)

Nilco Biocleaner gider ve kanalizasyonlar için 
ovmadan çamur ve balçıktan temizlenmesini 
sağlar. Borularda küf ve birikinti oluşmasını önler. 
Hoş bir koku bırakır. Yağ ve pislik kalıntılarını 
çözerek kolayca temizlenmesini sağlar.

BIOCLEANER
GİDER VE KANALİZASYON  SİSTEMİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH (% 1) 10-11
Dozaj 50ml - 250 ml
Ambalaj 5 L/5,15 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001672 (4x5L Koli)

Endüstriyel mutfaklar ve gıda üretimi yapılan 
tesislerde, yüzeyler, ekipman ve tezgahların hijyenik 
temizliğinde kullanılan konsantre bir üründür. İçerdiği 
QAC sayesinde tüm yüzeylerde etkin hijyen sağlar. 
Alüminyum dahil her tür yüzey için uygundur.

SANITIZER
QAC BAZLI YÜZEY TEMİZLİK VE HİJYEN ÜRÜNÜ

pH (% 1) 10-11
Dozaj 10-20 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001571  (4x5 L Koli)

Meyve ve sebzelerin temizliğinde kullanılan
hijyenik durulama maddesidir. Koku ve kalıntı
bırakmaz, temiz su ile durulanır.Her tip sebze ve
meyvede hijyen sağlar.

MUNDUS
MEYVE/SEBZE İÇİN KLORLU HİJYENİK DURULAMA ÜRÜNÜ

pH (% 1) 10-12
Dozaj 5 ml / 1 L Su
Ambalaj 5 L/5,2 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001542  (4x5 L Koli)
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GIDA HİJYEN
ÜRÜNLERİ
Üretim alanlarının, işletmenin ve personelin hijyeni en üst seviyede tutulmalıdır. 
Gelişmiş dozaj sistemleri ile yüksek verimlilik, kontrollü kullanım gibi birçok avantaj 
sunulmaktadır. 

Gıda sektörü çalışanları tarafından kolayca kullanılabilen, uygun otomasyonlu sistemler; hijyen 
standardının eşit olmasını, hatalı ürün miktarı kullanımının önüne geçilmesini, ekipmanlara yönelik 
yıpranma ve aşınma gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede temizlik maliyetlerinin kontrol 
altında tutulabilmesi sağlanmaktadır. Açık alan temizliği (OPC) ve kapalı alan temizliğinde (CIP) uygun 
hijyen programları ile temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Kolay anlaşılabilen eğitici hijyen planları, yanlış kullanımları önler. Teknik uzmanlarımız tarafından 
sağlanan periyodik servis hizmeti ile dozaj sistemlerinin düzenli çalışması sağlanır.

Bu sayede etkin kimyasal kullanımıyla optimum, hijyenik koşullarda sağlıklı gıda ürünleri üretilmesi 
sağlanır.

GIDA HİJYENİNDE TAM KONTROL
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Gıda işletmelerinde ağır yağ ve kirli yüzey ve 
zeminlerin temizliğinde kullanılır. Zeminlerde 
oluşan her türlü kir ve izlerin temizliğinde etkilidir. 
Bileşiminde bulunan tüm yüzey aktif maddeler 
doğada biyolojik olarak parçalanır.

ALKASTRIP 201
ZEMİN TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine 

göre direk yada %1-10 
sulandırılarak uygulanır.

Ambalaj 20 L/21 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000167 (20 L PE Bidon)

Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan 
temizliğinde kullanılan sanitasyon ürünüdür. 
Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği 
her tür yüzeyin ve ekipmanın temizliğinde, 
süt toplama kaplarının ve makinelerin, 
sütün geçtiği boru ve tankların ve her türlü 
ekipmanın hijyenik temizliğinde kullanılır. 
Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri hassas 
metaller için uygun değildir. Paslanmaz çelik 
dahil metal yüzeylerle çok uzun süre teması 
önlenmelidir.

ALKACOP 208
ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre 

% 0,5-1
Ambalaj 20 L/24 kg PE Bidon

1000 L/1200 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32002010 (20 L PE Bidon)

32002011     (1000 L PE Konteyner)

AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde 
kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. 
Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas 
ettiği inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin 
bulunduğu her tür yüzeyin temizliğinde 
kullanılabilir. Yüzeylerde oluşturduğu yoğun 
köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi 
uzatılarak temizlik etkisi artırılır. Bileşiminde 
bulunan tüm yüzey aktif maddeler doğada 
biyolojik olarak parçalanırlar. Alüminyum, 
bakır, pirinç ve benzeri hassas metallerde 
kullanılmamalıdır. Paslanmaz çelik dahil metal 
yüzeylerle çok uzun süre teması önlenmelidir.

FOAMIX 202
ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj % 2-5 sulandırılarak uygulanır
Ambalaj 20 L/22,4 kg PE Bidon

1000 L/1120 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32001858 (20 L PE Bidon)

32001859    (1000 L PE Konteyner)

Gıda işletmelerinde her türlü hassas yüzeyde 
kullanılabilen konsantre temizlik ürünüdür. 
Her türlü köpük sistemleri ile uygulanabilir. 
Oluşan yoğun köpük yüzeylerde temas 
süresini artırarak, kirin daha etkili olarak 
temizlenmesini sağlar. Çelik, alüminyum, 
galvaniz, cam, plastik gibi her tür yüzeyde 
güvenlidir.

FOAMIX 204 LA
YUMUŞAK METALLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    11-12
Dozaj Ekipmanlar, tanklar, borular için:

%1-5, kirli makine parçaları için
manuel temizlikte: %1-2

Ambalaj 19 L/21,3 kg PE Bidon
200 L/226 kg PE Varil

Ürün Kodu 32000161 (19 L PE Bidon)
32001165     (200 L PE Varil)
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Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde 
kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. 
Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği 
inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu 
her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. 
Temizlerken aynı zamanda aktif klor etkisi ile 
dezenfeksiyonu sağlar. Oluşturduğu yoğun 
köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi 
uzatılarak temizlik etkisi arttırılır. Bileşiminde 
bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik 
olarak parçalanırlar.

FOAMIX 208 HC
KLORLU ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLEYİCİ

pH    11-12
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre 

% 1-5 sulandırılarak uygulanır
Ambalaj 20 L/23 kg PE Bidon

1000 L/1150 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32001971 (20 L PE Bidon)

32001972    (1000 L PE Konteyner)

AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve 
ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. 
Yüzeyler üzerinde oluşan kireç ve mineral 
birikimlerinin temizlenmesinde etkilidir.
Köpüklüdür, her türlü köpük uygulama sistemi 
ile kullanıma uygundur. İçerdiği yüzey aktif 
maddeler temizlik etkisini arttırır, aynı zamanda 
asidik PH aralığı sayesinde hijyenik ortam 
sağlar. Alüminyum, bakır, pirinç ve benzeri 
hassas metallerde kullanılmamalıdır. Kullanım 
konsantrasyonunda paslanmaz çelik yüzeylere 
uygundur.

FOAMIX ACID 301
ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    1-2
Dozaj %1-10 konsantrasyonda
Ambalaj 20 L/23,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000165 (20 L PE Bidon)

Gıda endüstrisinde açık alanların, makine ve 
ekipmanların asidik temizliğinde kullanılır. 
Yüzeyler üzerinde oluşan kireç ve mineral 
birikimlerinin, tortuların temizlenmesinde 
etkilidir. Köpüklüdür, her türlü köpük sistemi 
ile kullanıma uygundur. İçerdiği yüzey aktif 
maddeler temizlik etkisini artırır, aynı zamanda 
asidik PH aralığı sayesinde hijyenik ortam 
sağlar. Her tür metal yüzeyde güvenle kullanılır.

FOAMIX ACID 301 SM
YUMUŞAK METALLERE UYGUN ASİDİK KÖPÜKLÜ TEMİZLEYİCİ

pH    1-2
Dozaj %1-5 konsantrasyonda
Ambalaj 19 L/20,3 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000166 (19 L PE Bidon)

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde 
kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. 
Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği 
inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu 
her tür yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. 
Temizlerken aynı zamanda aktif klor etkisi ile 
dezenfeksiyonu sağlar. Oluşturduğu yoğun 
köpük sayesinde ürünün kirle temas süresi 
uzatılarak temizlik etkisi arttırılır. Bileşiminde 
bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik 
olarak parçalanırlar.

FOAMIX CHLOR 200
KÖPÜKLÜ ALKALİ KLORLU HİJYENİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre

% 1-5 sulandırılarak uygulanır
Ambalaj 20 L/22,8 kg PE Bidon

200 L/228 kg PE Varil
1000 L/1140 kg PE Konteyner

Ürün Kodu 32001812 (19 L PE Bidon)
32001975     (200 L PE Varil)
32001813      (1000 L PE Konteyner)
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AÇIK ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Gıda işletmelerinde açık alan temizliğinde 
kullanılan, ağır yağ ve kir çözücü üründür. Gıda 
üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği inatçı 
protein ve yağ bazlı kirlerin bulunduğu her tür 
yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Bileşiminde 
bulunan tüm aktif maddeler doğada biyolojik 
olarak parçalanırlar.

FOAMIX HEAVY 206
YANMIŞ YAPIŞMIŞ KİRLER İÇİN ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre

direkt olarak yada % 1-15
sulandırılarak kullanılabilir

Ambalaj 20 L/28 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001770 (20 L PE Bidon)

DESQUART CLEAN 625
QAC BAZLI HİJYENİK TEMİZLEYİCİ

QAC Bazlı sanitasyon ürünüdür. Yüzeyleri 
tek işlemde temizleyip dezenfekte ederek 
sanitasyon sağlar. Gram negatif, gram pozitif 
bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi 
türlerine karşı çok etkilidir. Korozif değildir. 
Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, 
plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle 
kullanılabilir. Kolay durulanır. Parfüm içermez, 
kokusuzdur.

pH    7-8
Dozaj %0,5-2
Ambalaj 20 L/19,6 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000183     (20 L PE Bidon)

DESOXY FOAM 650
PERASETİK ASİT BAZLI KÖPÜKLÜ HİJYEN ÜRÜNÜ

Per asetik asit bazlı hijyen ürünüdür. 
Gıda işletmelerinde yüzeylerin temizlik 
ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Düşük 
sıcaklıklarda etkilidir. Gram negatif, gram 
pozitif bakteriler kadar küf ve maya 
ile diğer fungi türlerine karşı etkilidir. 
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz 
çelik malzemelerde kullanılabilir. Diğer 
malzemelerde kontrollü kullanılmalıdır.

pH    3-4
Dozaj Kullanım konsantrasyonu: % 2-4
Ambalaj 20 L/22 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000186     (20 L PE Bidon)
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BANT KAYDIRICILAR

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve 
paketleme makinelerinde bant kaydırıcı 
olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma 
uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların 
rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların 
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım 
konsantrasyonunda korozyonu önleyici 
ve koruyucu özelliği vardır. Mikrobiyal 
gelişmeyi önler. Sıcaklık, su sertliği ve PH 
gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen 
konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar 
vermez.

Gıda endüstrisinde şişe dolum ve 
paketleme makinelerinde bant kaydırıcı 
olarak kullanılır. Her tip bantta kullanıma 
uygundur. Bant üzerinde şişe ve kutuların 
rahat kayarak devrilmesini önler. Bantların 
aşınmasını azaltır ve ömrünü uzatır. Kullanım 
konsantrasyonunda korrozyonu önleyici 
ve koruyucu özelliği vardır. Mikrobiyal 
gelişmeyi önler. Sıcaklık, su sertliği ve PH 
gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen 
konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar 
vermez.

Gıda endüstrisinde karton kutu dolum 
makinalarında bant kaydırıcı olarak kullanılır. 
Silikon esaslıdır. Her tip bantta kullanıma 
uygundur. Mikrobiyal kirlenmeyi önler, 
bant hijyeni sağlar. Sıcaklık, su sertliği ve 
PH gibi değerlerden etkilenmez. Önerilen 
konsantrasyonda hiçbir malzemeye zarar 
vermez.

LUBRICATE 920 S
SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI

LUBRICATE PLUS 930 S
SENTETİK BAZLI BANT KAYDIRICI

LUBRICATE 940 TP
SİLİKON BAZLI BANT KAYDIRICI

pH    6-7
Dozaj Kullanım konsantrasyonu %0,2-0,4
Ambalaj 20 L/19,4 kg PE Bidon

200 L/204 kg PE Varil
Ürün Kodu 32000195 (20 L PE Bidon)

32000955   (200 L PE Varil)

pH    5-6
Dozaj %0,1-0,3 otomatik dozajlama
Ambalaj 20 L/19,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000196 (20 L PE Bidon)

pH    5-6
Dozaj Kullanım konsantrasyonu

%0,2-0,4 olmalıdır.
Ambalaj 20 L/20 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000197 (20 L PE Bidon)
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Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her 
türlü kapalı ve açık sistem makine ve 
ekipmanlarının, asidik temizliginde kullanılır. 
Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin, 
pastörizatör, seperatör, boru ve tankların 
içinde oluşan kireç ve mineral birikintilerinin 
temizlenmesinde kullanılır. Köpüksüzdür, 
kolay durulanır.

ACIP 501
ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    1-2
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre 

%0,5-2 sulandırılarak kullanılır.
Ambalaj 20 L/26 kg PE Bidon

1000 L/1300 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32001838 (20 L PE Bidon)

32001839     (1000 L PE Konteyner)

Makine-ekipman ve sistemlerin hijyeninde 
kullanılan asidik bir üründür. Asidik içeriği 
sayesinde yumuşak metaller dahil her türlü 
yüzeyde kullanıma uygundur. Yüzeylerde 
olusan kireç ve mineral birikintilerini de 
temizler. Köpüksüzdür.

ACIP 505 N
YUMUŞAK METALLER İÇİN ASİDİK GENEL TEMİZLEYİCİ

pH    1-2
Dozaj %0,2-2 sulandırılarak uygulanır.
Ambalaj 20 L/20,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000174 (20 L PE Bidon)

Süt endüstrisinde, üretim alanlarının, her türlü 
kapalı sistem makine ve ekipmanlarının, asidik 
temizliğinde kullanılır. Ham sütün geçtiği 
kapalı sistemlerin, pastörizatör, seperatör, 
boru ve tankların içinde oluşan kireç ve 
mineral birikintilerinin temizlenmesinde 
kullanılır. Köpüksüzdür, kolay durulanır.

ACIP PLUS 503
 ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    1-2
Dozaj %0,5-2 konsantrasyonda uygulanır.
Ambalaj 20 L/26 kg PE Bidon

1000 L/1300 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32000173 (20 L PE Bidon)

32001840    (1000 L PE Konteyner)

Gıda ve içecek endüstrisinde rastlanan ağır 
yağlı kirlerin temizliğinde kullanılan ürün 
katkısıdır. Kullanılan deterjanın performansını 
arttırarak temizlik süresini kısaltan alkali 
oksijen bazlı katkı ürünüdür. Organik bazlı 
kirlerin etkili temizliğini sağlar.

ADDOXY 600
 OKSİJEN BAZLI ALKALİ ÜRÜN KATKISI

pH    6-7
Dozaj %0,5-2
Ambalaj 20 L/22,2 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000180 (20 L PE Bidon)

CIP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Özellikle yayık temizliğinde kullanım için formüle 
edilmiştir. Bileşiminde bulunan silikat tereyağın yayık 
üzerine yapışmasını önler. Her türlü su sertliğinde 
kullanımı uygundur.

ALKASIL 203
YAYIK TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yıkama %1-2, son uygulama

%0,5 konsantrasyonda
Ambalaj 20 L/22,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001920 (20 L PE Bidon)
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Gıda endüstrisinde her türlü hassas yüzeyde 
kullanılabilen, köpürmeyen, temizlik ürünüdür. 
Her türlü su sertliğinde etkilidir. Mineral 
birikimlerini önler, etkili bir temizlik sağlar ve 
kolay durulanır. Köpüksüz olduğundan CIP 
sistemlerinde kullanıma uygundur. Makine 
ve ekipmanların iç kısımlarının özellikle 
tetrapak makinelerinin temizliğinde, hassas 
makine parçalarının, polikarbonat tepsi ve 
kasaların temizliğinde güvenle kullanılır. Çelik, 
alüminyum, galvaniz, cam, plastik gibi her tür 
malzeme için güvenlidir.

ALCACIP 408 LA
ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

pH    11-12
Dozaj Ekipmanlar, tanklar, borular için: 

%0,5-1, manuel temizlikte: %1-5,0
Ambalaj 20 L/20,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000172 (20 L PE Bidon)

Gıda işletmelerinde açık ve kapalı alan 
temizliğinde kullanılır. Sanitasyon ürünüdür. 
Gıda üretim alanlarında, gıdanın temas ettiği 
her tür yüzeyin ve ekipmanın temizliğinde, 
süt toplama kaplarının ve makinelerin, sütün 
geçtiği boru, tankların ve her türlü ekipmanın 
temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

ALCACOP 208 LC
ALKALİ KLORLU SANİTASYON ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre 

% 0,5-2,0 sulandırılarak uygulanır.
Ambalaj 20 L/22 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000163 (20 L PE Bidon)

Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP 
sistem temizliğinde kullanılır. Süt ve süt 
ürünleri üretim ünitelerinde, konsantre meyve 
suyu, meşrubat ve bira gibi içecek üretim 
ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır. 
Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde 
etkilidir. Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler 
için uygun değildir.

ALKACIP 404
ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    11-12
Dozaj %0,5-5
Ambalaj 20 L/29,6 kg PE Bidon

1000 L/1480 kg PE Konteyner
Ürün Kodu 32001896 (20 L PE Bidon)

32001897    (1000 L PE Konteyner)

Gıda işletmelerinde kapalı alanların, CIP 
sistem temizliğinde kullanılır. Süt ve süt 
ürünleri üretim ünitelerinde, konsantre meyve 
suyu, meşrubat ve bira gibi içecek üretim 
ünitelerinin CIP sistem temizliğinde kullanılır. 
Protein, karbonhidrat ve yağların temizliğinde 
etkilidir. Paslanmaz çelik dışındaki malzemeler 
için uygun değildir.

pH    12-13
Dozaj Yüzeyin kirlilik derecesine göre %1-3
Ambalaj 20 L/29 kg PE Bidon

200 L/290 kg PE Varil
1000 L/1450 kg PE Konteyner

Ürün Kodu 32001893 (20 L PE Bidon)
32001894     (200 L PE Varil)
32001895     (1000 L PE Konteyner)

ALKACIP PLUS 406
DÜŞÜK DONMA NOKTALI, ORTA SERT SULARA UYGUN 
ALKALİ CIP ÜRÜNÜ

CIP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
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ALCOSURF 700
ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ

Aktif klor bazlı dezenfeksiyon ürünüdür.  
Geniş spektrumda mikrobiyel 
aktivitededir. Çabuk etki gösterir. Kullanım 
konsantrasyonunda paslanmaz çeliğe zarar 
vermez. Paslanmaz çelik dışındaki metallerle 
teması önlenmelidir.

DESCHLOR 640
KLOR BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj %0,25-1
Ambalaj 20 L/23 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000185 (20 L PE Bidon)

Alkol bazlı yüzey hijyen ürünüdür. Boya ve 
parfüm içermez. Korozif değildir. Gıda ile 
temas halindeki, her türlü metal, plastik, cam 
v.b. her yüzeyde güvenle kullanılır ve hijyen 
sağlar. Uçucudur, koku bırakmaz.

pH    7-8
Dozaj Sulandırılmadan direkt olarak

uygulanmalıdır.
Ambalaj 800 ml/768 g PE Bidon

5 L/4,8 kg PE Bidon
20 L/19,2 kg PE Bidon

Ürün Kodu 32001620   (800 ml PE Bidon)
32001621     (5 L PE Bidon)
32001627    (20 L PE Bidon)

DESOXY 630
PERASETİK ASİT BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Per asetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. 
Gıda sektöründe kapalı alanların, boruların, 
tankların dezenfeksiyonunda kullanılır. Gram 
negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve 
maya ile diğer fungi türlerine karşı etkilidir. 
Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, 
plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle 
kullanılabilir. Kolay durulanır.

pH    1-2
Dozaj %0,02-4
Ambalaj 5 L/5,5 kg PE Koli

20 L/22 kg PE Bidon
200 L/220 kg PE Varil

Ürün Kodu 32002498    (4x5 L PE Koli)
32000184     (20 L PE Bidon)
32001107      (200 L PE Varil)

HİJYEN ÜRÜNLERİ

DESOXY NORINSE 635
PERASETİK ASİT BAZLI SEBZE VE MEYVE HİJYEN ÜRÜNÜ

Per Asetik Asit Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. 
Sebze ve meyve dezenfeksiyonunda 
kullanılır. Koku ve kalıntı bırakmaz, durulama 
gerektirmez. Düşük sıcaklıklarda etkilidir. Gram 
negatif, gram pozitif bakteriler kadar küf ve 
maya ile diğer fungi türlerine karşı çok etkilidir.
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik 
yüzeylerde kullanılabilir, diger metallerde 
kontrollü kullanılmalıdır.

pH    1-2
Dozaj 20-80 ppm arası
Ambalaj 5 L/5,5 kg PE Koli

20 L/22 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001057    (4x5 L PE Koli)

32000187     (20 L PE Bidon)
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DESQUART 620
QAC BAZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

QAC Bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. 
Temizlenmiş yüzeyleri dezenfekte ederek 
hijyen sağlar. Gram negatif, gram pozitif 
bakteriler kadar küf ve maya ile diğer fungi 
türlerine karşı çok etkilidir. Korozif değildir. 
Gıda ile temas halindeki, her türlü metal, 
plastik, cam v.b. tüm yüzeylerde güvenle 
kullanılabilir. Kolay durulanır. Parfüm içermez, 
kokusuzdur.

pH    7-8
Dozaj %0,5-2
Ambalaj 5 L/5 kg PE Koli

20 L/20 kg PE Bidon
1000 L/1000 kg PE Konteyner

Ürün Kodu 32002135    (4x5 L PE Koli)
32001810     (20 L PE Bidon)
32001811      (1000 L PE Konteyner)

KLORAMINDES 610
KLORAMİN BAZLI HİJYEN ÜRÜNÜ

Kloramin bazlı dezenfeksiyon ürünüdür. 
Kokusuzdur, korozif etkisi yoktur. Gıda 
üretim alanlarında, tarımsal ve medikal tüm 
alanlarda bulunan yüzey ve ekipmanların 
dezenfeksiyonunda kullanılır. Kümeslerin, 
hayvan barınaklarının dezenfeksiyonunda 
kullanımı güvenlidir. Süt sağım ekipmanlarının 
ve ineklerin memelerinin dezenfeksiyonunda 
kullanılabilir.

pH    7-8
Dozaj Kullanım konsantrasyonu: Tüm 

yüzeylerde %0,5-5 sulandırılarak 
uygulanır. Kullanım sularında  
%1-1,5 oranında sürekli dozajlanırsa 
Legionellaya karşı etkilidir.

Ambalaj 20 L/20 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000181     (20 L PE Bidon)

ACIP 509 SM
YUMUŞAK METALLERE UYGUN ASİDİK CIP ÜRÜNÜ

Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin, 
CIP sistem temizliğinde kullanılır. Makine ve 
ekipmanların ve sistemlerin içinde oluşan kirec 
ve mineral birikintilerini temizler. Köpüksüzdür. 
Yumuşak metaller dahil hiçbir metale zarar 
vermez.

pH    1-2
Dozaj Yüzeyin kireç yoğunluğuna göre

%0,5-5 sulandırılarak uygulanır.
Ambalaj 20 L/21.4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000177     (20 L PE Bidon)

ACIP SINGLE 507
TEK SAFHALI ASİDİK HİJYEN ÜRÜNÜ

Süt endüstrisinde, süt ürünleri imal edilen 
üretim alanlarının, süt toplama tankerlerinin, 
sütün depolandığı ve geçtiği tanklar ve 
boruların, peynir kalıplarının v.b. makine ve 
ekipmanlarının, asidik temizliginde kullanılır. 
Ham sütün geçtiği kapalı sistemlerin, boru 
ve tankların içinde oluşan süt taşı ve mineral 
birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. 
Köpüksüzdür. Kolay durulanır.

pH    1-2
Dozaj %0,5-2 konsantrasyonda uygulanır.
Ambalaj 20 L/24 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000179     (20 L PE Bidon)

HİJYEN ÜRÜNLERİ
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CIP SİSTEM VE ŞİŞE YIKAMA ÜRÜNLERİ

BOTTLEACT 802
ŞİŞE YIKAMA VE ALKALİ CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde cam şişelerin yıkanmasında 
kullanılan kuvvetli alkali, sıvı şişe yıkama ve CIP 
temizlik ürünüdür. Süt, bira, her türlü alkollü/
alkolsüz içecek şişelerinin iç ve dış yüzeylerine 
yapışmış kirleri temizler. Köpüğü ayarlıdır.

pH    12-13
Dozaj Şişelerin kirlilik derecsine göre

%0,5-2 dozajlanır.
Ambalaj 20 L/28,6 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000188     (20 L PE Bidon)

BOTTLE PC 804
KÖPÜKSÜZ GENEL AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

Gıda ve içecek endüstrisinde kullanılan hafif 
alkali sıvı deterjandır. Damacana, şişe, kasa 
ve diğer spreyle yıkama işlemlerinde hassas 
yüzeylere zarar vermeden temizler. Kireç 
ve tortu birikimini önleyerek  işlem verimini 
ve etkinliği arttırır, temizlenen ekipman ve 
parçaların ömrünü uzatır.

pH    11-12
Dozaj Kirlilik ve su sertliği bağlı olarak 

%0,5-1,0 oranlarında seyreltilerek 
kullanılabilir.

Ambalaj 20 L/20,8 kg PE Bidon
1000 L/1000 kg PE Konteyner

Ürün Kodu 32000189     (20 L PE Bidon)
32000192     (1000 L PE Konteyner)

BOTTLE RINSE 805
ŞİŞE YIKAMA DURULAMA ÜRÜNÜ

Gıda endüstrisinde şişe yıkama makinelerinde 
kullanılan durulama ürünüdür. Süt bira, 
her türlü alkollü alkolsüz içecek şişelerinin 
durulanmasında kullanılır. Köpüğü ayarlı 
ürünün kullanımıyla işlem verim ve etkinliğini 
arttırır. Boya ve parfüm içermez.

pH    2-3
Dozaj %0,2 – 0,5 otomatik dozajlama
Ambalaj 20 L/20 kg PE Bidon

200 L/200 kg PE Varil
Ürün Kodu 32000190    (20 L PE Bidon)

32000962   (1000 L PE Varil)

Tankların, makine-ekipman ve sistemlerin 
temizliğinde kullanılır. Silikat birikimlerini dahi 
çözmede etkilidir. Korozyon inhibitörleri içerir.
Kullanım konsantrasyonunda paslanmaz çelik 
yüzeylere zarar vermez. Paslanmaz çelik dışındaki 
tüm metallerle teması önlenmelidir.

ASCALE 511
KUVVETLİ ASİDİK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH    1-2
Dozaj %5-30 konsantrasyonda
Ambalaj 20 L/20 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000178 (20 L PE Bidon)
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Nilco’nun portföyünde yer alan profesyonel mutfak hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları endüstriyel mutfaklarda, mükemmel 
lezzetlerin, kusursuz hijyen ortamında hazırlanarak, restoran, otel, kafe, hastane ve yemek şirketleri müşterilerine sağlıkla 
sunulmasını sağlıyor.

Nilco mutfak hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve doğa dostu 
olarak üretmektedir. Nilco mutfak hijyeni portföyü ile, sektördeki tüm işletmelerin temizlik ve hijyen ihtiyaçlarına uygun, 
etkin ve ekonomik ürünler, sistemler sunar.

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile mutfak hijyen maliyetlerinin denetim altında tutulmasını ve yüksek 
performansın sürekli olmasını sağlar.

FIX POWER konsantre bulaşık deterjanını 
evyeye vermek için tasarlanmış yenilikçi 
bir Dozaj sistemidir. Kimyasalın doğrudan 
evye içine konulması nedeniyle bir Su hattı 
bağlantısı gerektirmez.

Faydaları:
• Kurulum anında seçilebilen değişken 

Dozaj (5-30 ml)
• Tüm oranlarında hassas Dozaj
• Boşaltım musluğu hareketli olduğu için 

herhangi bir tava tencere çarpmasına 
karşı dayanıklıdır. 

• Klora karşı dayanıklıdır. 
• Konsantre deterjan depolama alanınızda 

avantaj sağlar.
• 2 L Fix Power konsantre elde bulaşık 

deterjanı ile kullanıma uygundur.

DOZAJ EKİPMANLARI
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DOZAJLAMA VE KÖPÜK SİSTEMLERİ

DÜŞÜK BASINÇ 
MOBİL KÖPÜK 
JENERATÖRÜ

İLETKENLİK KONTROL 
TRANSMİTTER VE 
SENSÖRÜ (OTOMATİK 
DOZAJ AYARI)

Kişisel Hijyen 
Kimyasalları

Dezenfektanlar CIP Sistem 
Hijyen Ürünleri

Gıda Hijyen 
Kimyasalları

Köpük Yıkama 
Sistemleri

NİLCO FOAM
SPREY ÜNİTESİ

YÜKSEK KAPASİTELİ 
YIKAMA MAKİNELERİ 
VE CIP DETERJAN 
DOZAJ POMPALAR
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Özellikle gıda sektöründe çalışanlar aracılığıyla veya onların temizlik ve hijyen kurallarına uymamasından
kaynaklanan bulaşmalar görülebilir. Bu nedenle gıda üretimi yapan işletmelerin personel hijyenine verdiği
önem çok fazladır. Personelin kişisel temizlik kurallarına uyması, iş kıyafetleri ile koruyucu kıyafetlerini
yerinde ve zamanında kullanması, çalışma ortamının temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlaması da önemli
olan hususlardandır. Personel hijyeninin sağlanması ile gıdalara bulaşmaların azalması sağlanarak üretim
sorunsuz, güvenilir, sağlıklı bir şekilde yapılabilecektir.

PERSONEL HİJYENİ İŞLETMELERİN EN ÖNEMLİ VE
KRİTİK KONUSUDUR.

KİŞİSEL BAKIM
HİJYEN ÜRÜNLERİ
İşletmelerde mikroorganizma bulaşmasının en önemli kaynaklarından birisi çalışan
personeldir. Bu yüzden personel hijyeni hem sağlık hem ekonomik hem de yasal
yükümlülükler nedeniyle herkesin öncelikle dikkat etmesi gereken konuların başında
gelmektedir.
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KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ

Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri ve 
çalışanların el temizliğini sağlar. Handy Foam köpük 
sabun, formülasyonunda bulunan yüksek yüzey 
aktif içeriği ile elinizi kirden arındırır. Hazır köpük 
olduğundan  kullanımı kolay ve pratiktir. Yüksek 
performanslı, hoş kokulu el temizleme maddesidir. 
Normal sabunlara göre daha ekonomiktir.

HANDY FOAM
KÖPÜK SABUN

pH 5-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 700 ml/700 gr Kartuş

5 L/5,10 gr PE Bidon
Ürün Kodu 32002084 (12x700 ml Koli)

32002083 (4x5 L Koli)

Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır. 
Cilt pH’ına göre formüle edilmiştir, cildi 
yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku bırakır.

HANDY
SIVI EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 5-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 5 L/5,15 kg PE Bidon

20 L/20,60 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001883   (4x5 L Koli)

32001882   (20 L PE Bidon)

Fabrika, hastane, restoran, otel müşteri 
ve çalışanların el temizliğini sağlar. 
Formülasyonunda bulunan yüzey aktif 
maddeler ile elinizi kirden arındırır. Yüksek 
performanslı, hoş kokulu, sedefli el temizleme 
maddesidir.

HANDY WHITE
SIVI EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 5-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 5 L/5,15 kg PE Bidon

20 L/20,6 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000114 (4x5 L Koli)

32000113 (20 L PE Bidon)

Kremli yapısıyla ciltte yumuşak bir etki bırakır. 
Kuruluğu ve ciltte iritasyonu önler. Etkili 
parfüme sahiptir.

GALA
KREMLİ SIVI EL TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 5-6
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 350 ml/365 gr Kartuş

700 ml/730 gr Kartuş
Ürün Kodu 32002100   (15x 350 ml Koli)

32001604 (12x700 ml Koli)
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Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt 
yağlandırıcı özel noniyonikler köpük arttırıcı özel 
aktif maddeler ile parfüm içerir. Özel formülü ile 
cildi kurutmadan temizler ve ihtiyacı olan nemi 
sağlar, pH değeri cilt ile uyumludur. Cilde ferahlık 
verir. İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik 
olarak parçalanabilir.

RELAX
DUŞ JELİ

pH 5,5-6,5
Dozaj El veya lif ile köpürtülerek 

direkt kullanılır.
Ambalaj 20 L/20,7 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001836  (20 L PE Bidon)

Formülasyonunda anyonik aktif maddeler, cilt 
yağlandırıcı özel noniyonikler köpük arttırıcı özel 
aktif maddeler ile parfüm içerir. Bol köpüklü 
formülü ile saçları en etkin şekilde temizler,parlak 
ve canlı görünmesini sağlar. pH değeri cilt ve 
saç derisi ile uyumludur. İçerdiği aktif maddeler 
doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

LUNA 
SAÇ ŞAMPUANI

pH 5,5 - 6,5
Dozaj El ile köpürtülerek direkt 

kullanılır.
Ambalaj 20 L/20,7 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001831     (20 L PE Bidon)

İzopropil alkol içeren çok kuvvetli el ve cilt 
dezenfeksiyonudur. Derideki çok çeşitli 
mikroorganizmalara karşı son derece etkindir. 
Özellikle hastanelerde, gıda üretim fabrikalarında 
kullanımı uygundur. Parfümsüzdür. Ameliyat 
dezenfeksiyonuna uygundur.

SANİSEPT-H 711
EL VE CİLT DEZENFEKTANI

pH 6-7
Dozaj 2-3 ml direkt uygulanır.
Ambalaj 5 L/4,35 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001295 (4x5 L Koli)

Otel, spor salonları, fabrika duşları gibi alanlar 
için üretilen nilco IVI, özel formülü sayesinde hem 
saç hem de vücut için kullanımı uygundur. Cildi 
kurutmadan temizler, hoş kokusu ile ferahlık sağlar.

IVI
SAÇ VE VÜCUT ŞAMPUANI

pH 5,5-6,5
Dozaj El veya lif ile köpürtülerek 

direkt kullanılır.
Ambalaj 350ml/362 g Kartuş

5L/5,18 kg      PE Bidon
20 L/20,7 kg PE Bidon

Ürün Kodu 32001575 (20 L PE Bidon)
32001600 (4x5L PE Bidon) 
32002101 ( 15x 350 ML Koli)

KİŞİSEL BAKIM HİJYEN ÜRÜNLERİ
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KİŞİSEL BAKIM DİSPENSER GRUBU

NİLCO KARTUŞLU DİSPENSER GRUBU
Tek kullanımlık kartuşlu sistem sayesinde hava geçirmez, kontaminasyona sebebiyet vermez. 

• Oldukça dayanıklı malzeme
• Damlatmayan patentli pompa mekanizması
• Hırsızlığı önlemek ve içeriğindeki sabundan emin olmanızı sağlayacak kilitli sistem
• Denetim penceresi sayesinde dolum gerektiğini görebilme

 Kartuşlu Sensörlü  
Köpük / Sıvı / Dezenfektan  

Dispenser

Kartuşlu Köpük Sabun 
Dispenseri 700 ml

Kartuşlu El Dezenfektanı 
Dispenseri 700 ml

GÜVENLİ VE ETKİLİ EL HİJYENİ

Kartuşlu Sıvı Sabun 
Dispenseri 700 ml

Kartuşlu Şampuan 
Dispenseri 350 ml
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Nilco portföyünde yer alan profesyonel genel alan 
temizlik, hijyen ürünleri ve dozaj ekipmanları ile 
otel, hastane, okul, ofisler ve alışveriş merkezleri 
gibi yaşam alanlarında etkin ve hızlı çözümler 
sağlar. Nilco ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile 
geliştirmekte ve yüksek teknoloji ile, kullanıcı ve 
doğa dostu olarak üretmektedir.

Otel odaları, banyolar, tuvaletler, ofisler, alışveriş 
merkezleri gibi yaşam alanlarında temizlik 
ve hijyenin önemi bu alanların birçok insanın 
kullanımına açık olması ve temizlik için ayrılan 
sürenin kısa olmasından dolayıdır. Bu alanların 
yoğun kullanımı, temizliği güçleştirdiği gibi, hastalık 
bulaştırma riski taşıdığından, genel alanlarda 
temizlik ve hijyen evimizdekinden daha özeldir.

Zeminlerin, yüzeylerin ve her türlü dar veya geniş 
alanların temizliği ile ilgili çözümlerimizle, tesisinizin 
her detayında sürdürülebilir temizliği muhafaza 
etmenize yardımcı oluyor; tüm ticari, sanayi ve 
kurumsal alanlarda ihtiyacınıza yönelik ürünleri, 
sistemleri ve ekipmanları sağlayarak işletmenizin, 
misafirleri tarafından kusursuz temizlik şartlarında 
hizmet vermesini sağlıyoruz.

Temizlik personeli uygulamalı ve teorik eğitimler ile 
ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir 
çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle 
verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz, 
sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sizi de sağlıklı ve temiz ortamlar sağlayan, Nilco 
genel alan hijyen ürünleri deneyimini yaşamaya 
davet ediyoruz.

GENEL ALAN
HİJYEN ÜRÜNLERİ

GENEL ALANLARDA ÖZEL HİJYEN

Nilco, çevre dostu ürünleri ve dozaj sistemleri ile genel temizlik maliyetlerinin 
denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar. 
Tozdan arınmış, temiz kokan alanlar ile doğru planlanmış bina bakım 
uygulamaları sayesinde verimliliğinizi arttırırsınız.
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Güçlü bir banyo&tuvalet temizleme ürünüdür. 
Kireç ve yapışkan kirleri zahmetsizce çok fazla 
ovalamadan çıkartır ve temizler. Tuvalet, lavabo, 
duş gibi banyo yüzeyleri kolayca temizlerken 
ardında hoş bir koku bırakır. Kirliliğe göre 
ayarlanabilen dozaj miktarı ile düşük maliyette 
yüksek performans ve optimum sonuç elde edilir. 

GREEN MIX 10
KONSANTRE BANYO & WC TEMİZLEYİCİSİ

Suya dayanıklı tüm sert zeminleri temizler 
ardında ferah bir koku bırakır. Kirleri yüzeye 
zarar vermeden temizler, düzenli yapılan 
temizlik ile zeminin ömrünü uzatır. İhtiyaca 
uygun dozajlanarak mükemmel sonuçları düşük 
maliyetlerde sağlar. 

GREEN MIX 20
KONSANTRE ÇOK AMAÇLI HİJYENİK SERT YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Pencere, ayna gibi tüm cam yüzeylerde iz 
bırakmadan mükemmel bir parlaklık sağlar. 
Kullanımı kolaydır; hızla kurur, tekrar parlatma 
gerektirmez. İhtiyaca uygun dozajlanarak düşük 
maliyetlerde mükemmel sonuçlar sağlar.

GREEN MIX 30
KONSANTRE CAM TEMİZLEYİCİ

Oldukça etkili bir oda parfümüdür. Çamaşır, 
perde, koltuk gibi tekstillerde hoş koku sağlar. 
Bu sayede kötü kokuları bertaraf ederek 
bulunulan yerin hava kalitesini arttırır, ferahlık 
sağlar. İhtiyaca uygun dozajlanarak düşük 
maliyetlerde mükemmel sonuçlar sağlar.

GREEN MIX 50
KONSANTRE ODA PARFÜMÜ

pH (%1) 1-2
Dozaj 40-60 ml / 1 L su
Ambalaj 1 L/1,3 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32001034 (6x1 L Koli)

pH (%1) 10-11
Dozaj 10-30 ml / 1 L su
Ambalaj 1 L/1,03 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32001035 (6x1 L Koli)

pH (%1) 8-9
Dozaj 10-30 ml / 1 L su
Ambalaj 1 L/1 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32001036 (6x1 L Koli)

pH 5-6
Dozaj 50-70 ml / 1 L su
Ambalaj 1 L/1 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32001037 (6x1 L Koli)
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KONSANTRE  
SEYRELTME SİSTEMİ
• Dört ürüne kadar seyreltme
• Kilitli dolap sistemi
• Oteller, hastaneler, okullar vb günlük temizlik 

yapılması gereken her işletmede temizlik ve 
sanitasyon için kullanıma uygundur.

• Konsantre sistem depolama alanınızda 
avantaj sağlar.

• Benzersiz dörtlü valf teknolojisi ile ürünlerin 
birbirine karışımını engeller.

• Tek elle kolay operasyon imkanı Sunar.

1 Litre konsantre ürünler için 
Dozaj kapağı
Dozaj kapağı ile istenilen ölçüde ürün kolayca 
alınarak yedek Şişeye konarak bitmiş ürün 
hazılanır.

=

SEYRELTME SİSTEMLERİ
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Yer, duvar ve genel ekipman temizliği için çok 
amaçlı temizleyicidir. Yüzeyi çizmeden temizler. 
Kolay durulanır ve hoş bir koku bırakır.

CLEANER
ÇOK AMAÇLI YÜZEY TEMİZLEYİCİ 

pH 7-8
Dozaj 5-10 ml / 1 L su
Ambalaj 5 L/5 kg PE Bidon

20 L/20 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000093 (4x5 L Koli)

32000092 (20 L PE Bidon)

Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilen, 
kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek 
mükemmel temizlik sağlayan bir üründür. Tüm 
lekeleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler, 
yüzeylere parlaklık verir.Durulama gerektirmez, 
ortama hoş koku bırakır.

FLOOR
PARFÜMLÜ SERT ZEMİN TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 7-8
Dozaj 10-15 ml / 1 L su
Ambalaj 5 L/5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001220 (4x5 L Koli)

Alkol bazlı yüzey temizlik ürünüdür.  
Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği 
için kullanılabilir. Mükemmel temizlik sağlar. 
Temizlenen yüzeyin doğal parlaklığını 
korur, Işıl ışıl bir görüntü sağlar. Durulama 
gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. 
Hızlı kurur. pH nötr’dür. Hoş koku sağlar.

ALKOHOLREINIGER
ALKOL BAZLI YÜZEY TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH (% 1) 6-7
Dozaj Otomatlarda: 150 ml / 8 L su

Paspasla silmede: 40-120 ml / 8L su
Ambalaj 1 L/0,97 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32000916 (12x1 L Koli)

Tüm yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir. 
Kirlerin yüzeye tekrar yapışmasını önleyerek 
mükemmel temizlik sağlar. Tüm lekeleri iz ve 
yapışkanlık bırakmadan temizler. Yüzeylere 
parlaklık verir. Durulama gerektirmez. Ortama 
hoş koku verir. 

MUPO
AMONYAKLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH 10-12
Dozaj 5-10 ml / 1 L su
Ambalaj 20 L/20,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001683 (20 L PE Bidon)

Çok amaçlı kullanıma hazır hijyen spreyidir. 
Durulama gerektirmez, kokusuzdur. Gıda ile temas 
eden yüzeylerde kullanıma uygundur. Sprey 
başlığı sayesinde kolay kullanılır. Hem sert zemin 
hem de tekstil yüzeylerde kullanıma uygundur. 
İnsan trafiğinin çok olduğu yerlerde, çalışma 
alanları, kapı kolları, asansör vb yerlerin hijyenik 
hale getirilmesinde etkindir. Toksik değildir. Kalıntı 
bırakmaz. Korozif değildir. Doğaya ve insana dost 
ekolojik bir ürün olup etkili ve güvenli bir hijyen 
sağlar.

STEROX
YÜZEY HİJYEN ÜRÜNÜ

pH 6-7
Dozaj Direkt Kullanım
Ambalaj 800 ml / 800 g Sprey Şişe
Ürün Kodu 32002160  (6x 800 ml Koli)
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Yer, duvar ve genel ekipman temizliği için çok 
amaçlı temizleyicidir. Özellikle ağır sanayi yağlarını 
ve karbonize kirleri çıkarmada kullanılır. Köpüğü 
kontrollü olduğu için temizlik makinesinde kullanılır. 
Yüzeyi çizmeden temizler. İz ve yapışkanlık 
bırakmaz. Ortamda hoş bir koku bırakır.

STARK
AĞIR VE KARBONİZE KİRLER İÇİN KÖPÜĞÜ KONTROLLÜ TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 12-13
Dozaj 10-25 ml / 1 L su
Ambalaj 20 L/22 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001613 (20 L PE Bidon)

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Seramik, emaye yüzeylerde musluk, armatür, küvet 
ve lavabolarda zamanla biriken kireç, pas lekesi, 
sabun kalıntıları ve kiri temizler. Aside dayanıklı 
tüm yüzey ve malzemelerde kullanılabilir. Metal 
yüzeylerde korozyona neden olmaz. Yüzeyleri 
çizmeden temizler, parlatır. Özel nano teknoloji 
formülü sayesinde, düzenli kullanımda yüzeyi 
kaplayan nano parçacıklar kirlenmeyi geciktirir, su 
izi oluşumunu engeller.

ACTIVE
BANYO VE TUVALET TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH (% 1) 2-3
Dozaj Çok kirli ve kireçli yüzeylerde 

direkt kullanılır. Günlük 
temizlikte 10-20 ml / L su 
kullanılır.

Ambalaj 800 ml/840 g PE Şişe
Ürün Kodu 32001546 (6x800 ml Koli)

Tuvalet ve pisuvarların kenar kıvrımları içerisinde ve 
etrafında oluşan her türlü inatçı sararma lekesi ve 
kireç birikintilerini temizlemede etkilidir..

WC CLEANER
TUVALET TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH (% 1) 1-3
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 800 ml/840 gr PE Şişe
Ürün Kodu 32001451 (6x800 ml Koli)

Mermer, granit gibi aside duyarlı hassas yüzeylerde 
kireç ve temizlik yapılması için formüle edilmiştir. Bez 
veya sünger ile direkt uygulanarak durulanır.

SANIPUR
HASSAS YÜZEYLER İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ VE TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH (% 1) 9-10
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 800 ml/920 g PE Bidon
Ürün Kodu 32001930 (6x800 ml Koli)

Çok amaçlı olarak kullanılabilen ürün zor ve inatçı 
lekeleri söker, yüzeylerde hijyenik temizlik sağlar. 
Geniş kullanım alanı vardır, günlük temizlik için 
de idealdir. Kolay, etkili ve pratik temizlik sağlar. 
Parfüm içerir. Duvar, zemin ve mobilya dahil 
tüm yüzeylerde kullanılabilen özel formülü ile 
kalıntı bırakmaz. Seyreltilerek çok amaçlı olarak 
kullanıldığından ekonomik bir üründür.

CORVET
KONSANTRE ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH 9-10
Dozaj 2-5 ml / 1 L su
Ambalaj 1 L/1,02 kg PE Şişe
Ürün Kodu 32001158 (12x1 L Koli)
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GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ

Yüzeye parlaklık veren ve çabuk kurumayı sağlayan 
güçlü çözücüler içerir. Özel nano teknoloji formülü 
sayesinde uygulanan yüzeylerdeki her türlü leke ve 
kiri anında çözer, düzenli kullanımda buğulanmayı 
önler, kirlenmeyi geciktirir. Cam ve tüm parlak 
yüzeylerin temizliğinde ve parlatılmasında kullanılır.

GLASS
CAM TEMİZLEME ÜRÜNÜ

pH 7-9
Dozaj Yüzeye direkt püskürtülür.
Ambalaj 5 L/4,95 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001629 (4x5 L Koli)

Aside dayanıklı tüm yüzey ve materyallerde 
kullanılabilir. Güçlü formülüyle yüzeylerde ve 
ekipmanlarda oluşan kireç, çimento, beton 
tortularını ve pas lekelerini yok eder. Düşük 
köpüklüdür, kolay durulanır. Alüminyum ve bakır 
alaşımlarıyla temas ettirilmemelidir.

BANEX
KİREÇ SÖKÜCÜ GÜNLÜK BAKIM ÜRÜNÜ

pH (% 1) 1-2
Dozaj Manuel kullanım: 1 / 10 L su

Makinede: 250 ml / 1 L
Ambalaj 800 ml/1056 g PE Şişe

5 L/6,6 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001452 (6x800 ml Koli)

32001647 (4x5 L Koli)

Sabun bazlı formülü ile parkeler, ahşap kapı, pencere 
ve merdivenler gibi tüm ahşap yüzeylerin temizliği 
ve günlük bakımı için geliştirilmiştir. Yüzeydeki kirleri 
kolayca ve yüzeye zarar vermeden temizler. Hoş bir 
koku ve uzun süreli parlaklık sağlar.

WOOD CLEAN
AHŞAP TEMİZLEYİCİ

pH 8-9
Dozaj 5 Litrelik Suya 3-4 Kapak
Ambalaj 5 L/5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001646 (5 L PE Bidon)

pH 6-7
Dozaj 1-3 ml = 1 m2

Yüzeye direkt püskürtülür.
Ambalaj 500ml/410 gr PE Şişe
Ürün Kodu 32002499 (12x500 ml Koli)

Tüm paslanmaz çelik ve inoks yüzeyleri çizmeden 
kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur. 
Tüm paslanmaz çelik yüzeylerde hoş bir koku bırakır. 
Nilco Paslanmaz Çelik Yüzey Parlatıcıyı hergün 
güvenle kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik tencere 
ve tavalar, inoks davlumbazlar, mutfak eşyaları, 
buzdolabı ve fırın gibi yüzeylerde kullanılır.

STEEL
PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICI

Uygulandığı yüzeyleri çizmeden temizler, 
parlatır ve kötü kokuları yok eder. Zorlu lekeleri 
kolayca çıkarır.

KREM AMONYAKLI
MİNERALLİ SIVI OVMA ÜRÜNÜ

pH (% 1) 9,0-11,0
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 0,8L / 1,20KG
Ürün Kodu 32001693 (6x800 ml Koli)
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Yeni geliştirilmiş güçlü formülü ile kir ve lekeleri 
derinlemesine çözerek mükemmel temizlik 
sağlar. Bol köpüklüdür, durulama ve fırçalama 
gerektirmez. Çabuk kurur ve hoş bir koku 
bırakır.

DRY FOAM
KÖPÜKLÜ HALI ŞAMPUANI

pH 6-8
Dozaj 110-120 ml / 1 L su
Ambalaj 5L/5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000100 (4x5 L Koli)

Çamaşırlarınızda ve evinizde kalıcı ferahlık ve 
hoş bir koku sağlar. Kumaş döşemeli mobilya, 
perde, halı, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş 
yüzeylerde kullanılabilir.

PARADISE
ÇOK AMAÇLI KALICI PARFÜM

pH 5-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 800 ml/768 g PE Şişe

5L/4,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001578 (6x800 ml Koli)

32001649 (4x5 L Koli)

HALI  
YIKAMA 
MAKİNE  
ÖNERİSİ

Nilco IC 390

Formülasyonunda bulunan özel yüzey aktif 
maddeler sayesinde mükemmel temizlik sağlar. 
Her tip halı yıkama makinesinde kullanıma 
uygundur.

Fakir HALI MATİK
HALI YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN HALI ŞAMPUANI

pH 6-7,5
Dozaj 50-100 ml / 1 L su
Ambalaj 5 L/5 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000128 (4x5 kg Koli)

MAKİNE  
ÖNERİSİ

Praxi 328

Sanayi tesisleri, AVM, otellerde ve tüm endüstriyel 
alanlardaki ağır kirlere yönelik formüle edilmiş. 
Alkali ürüne dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır. 
Parlak ve lekesiz temizlik sağlar ve ortama hoş bir 
koku bırakır.

NONFOAM CLEANER
KÖPÜĞÜ AYARLI ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH (% 1) 10-12
Dozaj 10-20 ml / 1 L su
Ambalaj 20 L/20,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000097 (20 L PE Bidon)

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
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Forklift vb. taşıma araçlarının oluşturmuş olduğu 
lastik izlerinin, mineral, sentetik ve gres yağıları ile 
suda çözünen tüm kirleri temizler. Ağır kirli zeminlerin 
temizliği için idealdir. Fabrikalar, atölyeler, büyük iş 
merkezleri, oteller vb. endüstriyel alanlardaki ağır 
kirlerin temizliklerinde etkilidir. Sert sularda bile etkili 
temizlik performansı sağlar. Otomat ve basınçlı 
temizleme makinelerinde kullanıma uygundur.

INDIGOMAT PLUS
LASTİK İZİ VE AĞIR SANAYİ TİPİ KİRLER İÇİN OTOMAT TEMİZLİK ÜRÜNÜ

pH (% 1) 12-13
Dozaj Deterjan tankının 

kapasitesinegöre 2-3 ml / 1 L 
su oranında kullanılır.

Ambalaj 20 L/22,7 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001950 (20 L PE Bidon)

Fabrikalar, atölyeler, büyük iş merkezleri, oteller 
vb. endüstriyel alanlardaki ağır kirleri temizler. 
Sert sularda bile etkilidir. Alkali ürüne dayanıklı 
tüm yüzeylerde kullanılır. Otomat ve basınçlı 
temizleme makinelerinde kullanıma uygundur. 
Çevre sağlığına uygundur. Doğada kolayca 
parçalanabilir.

CLEANMAT
SANAYİ TİPİ AZ KÖPÜREN ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ

pH (% 1) 11-12
Dozaj Hafif kirlerde 10-20 ml / 1 L su  

Ağır kirlerde %5-%10 / 1 L su
Ambalaj 20 L/20,4 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000428 (20 L PE Bidon)

Cilalanacak zeminlerdeki aşınmış cilayı söker.  
Zemine yerleşmiş yağ ve kirleri derinlemesine 
temizler. Tek diskli cila makinesi ve uygun ped 
ile aşınmış cila rahatlıkla sökülür.

STRIP
KİR VE CİLA SÖKÜCÜ

pH (% 1) 12-13
Dozaj 20-30 ml / 1 L su
Ambalaj 5L/5,33 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001898 (4x5 L Koli)

Cila sökme,  
Cilalama 

ve  Parlatma 
işlemlerinde 

M
AKİNE ÖNERİSİ

Nilco 
SB 1540 S 

Suya dayanıklı tüm yüzeylerin temizliği 
ve bakımı için kullanılabilir. Mükemmel 
temizlik ve bakım sağlar. Temizlenen 
yüzeyin doğal parlaklığını korur, ışıl ışıl bir 
görüntü sağlar. Durulama ve kurulama 
gerektirmez. İz ve yapışkanlık bırakmaz. 
Hızlı kurur. pH nötr’dür. Hoş koku sağlar. 
PVC, taş, granit, mermer, fayans, seramik, 
linolyum ve lastik zeminler gibi suya 
dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılabilir.

RIGHT
CİLALI YÜZEY BAKIM ÜRÜNÜ

pH (% 1) 7-8
Dozaj Temizlik Otomatlarında: 15ml / 1L Su

Paspas Yüzey Silmede: 5-10ml / 1L Su
Ambalaj 5L/4,9 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001645 (4x5 L Koli)

Cila sökme,  
Cilalama 

ve  Parlatma 
işlemlerinde 

M
AKİNE ÖNERİSİ

Nilco Vario 
Ultra 550

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
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Hem cilalı hem cilasız yıkanabilir her türlü 
yüzeylerin günlük temizligi için kullanılır. Nötral 
yapısı ile zemine zarar vermez. Banyo, tuvalet 
ve koridor gibi yerlerde her türlü yüzeyin 
temizliginde kullanılır. Temizlik sonrasında 
kalıcı hos bir koku bırakır. Üstün bir temizleme 
gücüne sahiptir.

LEFT
CİLALI YÜZEYLER İÇİN NÖTR PARFÜMLÜ TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNÜ

pH 5-6
Dozaj 20 ml / 1 L su
Ambalaj 20L/19,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001842 (20 L PE Bidon)

Cila sökme,  
Cilalama 

ve  Parlatma 
işlemlerinde 

M
AKİNE ÖNERİSİ

Nilco SB 1540 S Nilco Vario Ultra 550

Kalsiyum karbonat esaslı zeminlerin kristalizasyon 
ile parlatılmasında kullanılır. Kolay uygulanır. 
Zemine sertlik ve dayanıklılık sağlar. Kirlenmeye 
karşı korur, günlük temizliği kolaylaştırır. Kaymaya 
karşı dirençlidir. Mekanik hasarlara karşı dayanıklılık 
sağlar. Kokusuzdur.

KRİSTALİZATÖR
KRİSTALİZE CİLA

pH (% 1) 2-3
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 5L/5,45 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32000106 (4x5 L Koli)

POLİMER SHINE
POLİMER CİLA

Ahşap hariç karo taş, mozaik, PVC, marley, 
linoleum gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılır. 
Kolay uygulanır. Zemine sertlik ve dayanıklılık 
sağlar. Kirlenmeye karşı korur, günlük temizliği 
kolaylaştırır. Kaymaya karşı dirençlidir. Polimer ve 
wax emülsiyonu içerir.

pH  8-9
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 5L/5,25 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001644 (4x5 L Koli)

Suya dayanıklı tüm sert yüzeylerde kullanılabilecek 
etkili yüzey temizleyicidir. Tüm yüzeyleri temizler, 
parlatır ve hijyen sağlar. Çamaşır suyu katkılıdır.

pH  12-13
Dozaj 5ml / 1L su
Ambalaj 5L / 5.4KG PE Bidon
Ürün Kodu 41003440 (4x5 L Koli)

POWER JEL
KLOR KATKILI HİJYENİK YÜZEY TEMİZLEYİCİ

GENEL ALAN HİJYEN ÜRÜNLERİ
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TEKSTİL HİJYEN
ÜRÜNLERİ
İnsan sağlığı açısından tekstil hijyeninin önemi tartışılamaz.
Çamaşırlar, işletmelerin hijyen standardını yansıtan en somut göstergelerden biridir.
Nilco tekstil hijyen ürünlerini uzman Ar-Ge kadroları ile geliştirmekte ve yüksek teknoloji 
ile, kullanıcı ve doğa dostu olarak üretmektedir. Nilco tekstil hijyeni portföyü ile sektördeki 
tüm işletmelerin yıkama koşullarına ve kir tipine uygun, etkin ürünler ve sistemler sunar.

Nilco, yenilikçi, gelişmiş sıvı deterjanları ve otomatik dozaj sistemleri ile çamaşır yıkama işleminin 
denetim altında tutulmasını ve yüksek performansın sürekli olmasını sağlar.

Aynı zamanda personelin deterjanla direkt teması önlenir ve hatasız dozajlama ile yıkama maliyetleri 
minimize edilir.

Çalışan personel uygulamalı ve teorik eğitimler ile ürün ve sistemler hakkında eğitilerek, kusursuz bir 
çalışma ortamı sağlanır. Satış sonrası ziyaretlerle verilen destek ile Nilco olarak hedefimiz sürdürülebilir 
müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sizi de Nilco ürünleri ile mükemmel tekstil hijyeni deneyimini yaşamaya davet ediyoruz...

NİLCO İLE TEKSTİL HİJYENİ STANDARDINIZI YÜKSELTİN.
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ANA YIKAMA DETERJANLARI

Formülasyonunda noniyonik aktif maddeler, 
köpük ayarlayıcılar, korozyon inhibitörü, kompleks 
yapıcılar, optik beyazlatıcılar, kirin tekrar yüzeye 
çökmesini önleyici maddeler, oksijen bazlı 
ağartıcılar, enzim ve parfüm içerir. TAED katkılı 
formülü sayesinde düşük sıcaklıklarda bile etkin 
temizlik sağlar. İçeriğindeki aktif maddeler ve 
ağartıcılar yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı 
yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Her 
türlü su şartlarında kullanıma uygundur. Çamaşırları 
sertleştirmez ve yıpratmaz. İçerdiği aktif maddeler 
doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

ULTRA MATİK
TAED VE AĞARTICI KATKILI ORTA VE SERT SULARDA ETKİLİ TOZ DETERJAN

pH (%1)  10-11
Dozaj 7-15 g / 1 kg kuru çamaşır  

(0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj 20 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000513 (20 kg PE Torba)

Formülasyonundaki aktif maddeler, ağartıcılar 
ve enzim yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı 
yoğun kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. 
TAED katkılı olduğundan düşük sıcaklıklarda 
bile etkilidir ve enerji tasarrufu sağlar. 
Çamaşırları sertleştirmez ve yıpratmaz.

SÜPER MATİK
TAED VE AĞARTICI KATKILI TOZ DETERJAN

pH (%1)  10-11
Dozaj 10-25 g / 1 kg kuru çamaşır 

(0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj 20 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000053 (20 kg PE Torba)

Otomatik çamaşır makineleri için özel olarak 
formüle edilmişftir. Beyaz ve renkli çamaşırların 
yıkanmasında kullanılır. Kir ve su şartlarına göre 
gerektiğinde ağartıcı nilco Oxy veya nilco Clor 
yıkama programına ilave edilir. Ağır yağ ve 
kirli çamaşırlarda nilco Heavy veya nilco Sol 
kullanılması önerilir. İçeriğindeki aktif maddeler 
optimum oranda kullanıldığından, suyun zararlı 
etkilerinden korur, çamaşırları yıpratmaz ve 
ekonomiktir.

EXTRA MATİK
AĞARTICISIZ TOZ DETERJAN

pH (%1)  10-11
Dozaj 7-15 g / 1 kg kuru çamaşır 

(0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj 20 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000052 (20 kg PE Torba)

Beyaz çamaşırların yıkanmasında kullanılır. 
İçeriğindeki aktif maddeler optimum oranda 
kullanıldığında, suyun zararlı etkilerinden korur, 
çamaşırları yıpratmaz ve ekonomiktir. Çevre 
sağlığına uygundur ve doğada kolayca parçalanır.

MATİK
AĞARTICILI ÇAMAŞIR ANA YIKAMA DETERJANI

pH (%1)  7-11
Dozaj 10-25 g / 1 kg kuru çamaşır 

(0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj 20 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000051  (20 kg PE Torba)
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TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Formülasyonundaki aktif maddeler ve enzim 
yardımı ile yağ, protein ve nişasta bazlı yoğun 
kirlere karşı mükemmel temizlik sağlar. Renkli 
çamaşırlarda güvenle kullanılabilir. Çamaşırları 
sertleştirmez ve yıpratmaz.

MATİK KLASİK
AĞARTICISIZ ÇAMAŞIR ANA YIKAMA DETERJANI

pH (%1)  10-12
Dozaj 10-25 gr / 1 kg kuru çamaşır 

(0-20 dH su sertliği için)
Ambalaj 20 kg PE Torba
Ürün Kodu 32002332 (20 kg PE Torba)

Formülasyonunda su sertliğini giderici, alkalite 
sağlayıcı, korozyon önleyici maddeler içerir. 
Yardımcı yıkama maddesidir. İçerdiği aktif 
maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir.

HEAVY
AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

pH (%1)  11-13
Dozaj 5-15 gr / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 10 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000063 (10 kg PE Torba)

İçerdiği organik aktif klor bileşiği sayesinde 
düşük sıcaklıklarda mükemmel leke çıkartma 
özelliğine sahiptir.

CLOR
KLORLU AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

pH (%1)  11-13
Dozaj 5-10 gr / 1 kg kuru çamaşır 

(40°C)
Ambalaj 10 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000058 (10 kg PE Torba)

Her türlü ağır kan ve kir lekelerine yönelik formüle 
edilmiştir. Bileşimindeki aktif oksijen sayesinde 
sorunsuz ağartma ve leke çıkartma sağlar.

OXY
OKSİJENLİ AĞARTICI VE LEKE ÇIKARICI

pH (%1)  10-11
Dozaj 5-15 gr / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 10 kg PE Torba
Ürün Kodu 32000057 (10 kg PE Torba)

Formülasyonunda klor bazlı ağartıcı içerir. 
Çamaşırların beyaz, lekesiz ve hijyenik olmasını 
sağlar. Genel temizlikte dezenfektan amaçlı 
kullanıldığında maksimum hijyen sağlar.

pH (%1)    11-12
Dozaj 2-8 gr / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 5 L/5,4 kg PE Bidon

20L/21,6 kg PE Bidon
Ürün Kodu 41003959 (4x5 L Koli)

41003808   (20 L PE Bidon)

BLEACH
KLORLU AĞARTICI
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Özel formülü sayesinde sürekli yıkama 
ve çalkalama sonucu çamaşır dokularının 
yıpranmasını önler. Statik elektriklenmeyi 
önlediğinden ütüde kolaylık sağlar. Perdelerin toz 
tutmasını, dolayısıyla çabuk kirlenmesini önler. 
Çamaşırları yumuşatır ve hoş koku verir.

SOFT WHITE
ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

pH    2-4
Dozaj 5-10 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/19,6 kg PE Bidon

200 L/196 kg PE Varil
Ürün Kodu 32000930 (20 L PE Bidon)

32001962 (200 L PE Varil)

Kullanıldığı ortamlarda hoş ve kalıcı koku bırakır. 
Çamaşırlarda kullanıldığında yumuşatıcının  parfüm 
etkisini arttırarak  kokunun daha kalıcı olmasını 
sağlar. Kötü kokuları önler, uzun süre etkisini 
muhafaza eder.

SOFLA
ÇAMAŞIR VE ODA PARFÜMÜ

pH (Direkt)    6-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 800 mL/784 gr PE Şişe

5 L/4,9 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001663 (6x800 ml Koli)

32001653 (4x5 L Koli)

Çamaşırlarınızda ve evinizde kalıcı ferahlık ve 
hoş bir koku sağlar. Kumaş döşemeli mobilya, 
perde, halı, yatak örtüsü ve çamaşır gibi kumaş 
yüzeylerde kullanılabilir.

PARADISE
ÇOK AMAÇLI KALICI PARFÜM

pH    5-7
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 800 ml/768 gr PE Şişe

5 L/4,8 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001578 (6x800 ml Koli)

32001649 (4x5 L Koli)

Nilco LS 300 sodyum hipoklorit esaslı her türlü 
endüstriyel çamaşır makinesinde kullanılan beyaz 
renkli tekstillerde kullanılan bir ağartma ve hijyen 
ürünüdür. Tüm su şartlarında etkilidir.

LS 300
KONSANTRE KLOR KATKILI AĞARTMA VE HİJYEN ÜRÜNÜ

pH (%1)   11-12
Dozaj 3-15 ml / 1 kg Çamaşır
Ambalaj 20 L/24 kg PE Bidon

200 L/240 kg PE Varil
Ürün Kodu 41003806 (20 L PE Bidon)

41003807 (200 L PE Varil)

Ağır kirlerde etkili bir yağ çözücü olan Optisol ana 
yıkama deterjanı ile birlikte çamaşırlarda mükemmel 
performans gösterir. Kirler çamaşırdan çıktıktan sonra 
yeniden çökelmeyi önler. Tüm sıcaklıklarda kullanıma 
uygun olan Optisol klorlu ağartıcılar ile birlikte 
kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Optik özelliği sayesinde 
çamaşırların daha da beyaz olmasını sağlar.

OPTİSOL
OPTİK PARLATICILI YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ

pH    5-6
Dozaj 1,5-12 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/19,8 kg PE Bidon

200 L/198 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001846    (20 L PE Bidon)

32001847    (200 L PE Varil)
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SIVI SİSTEM TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Kuvvetli alkali, ağır yağ ve kir çözücü yardımcı yıkama 
maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü 
kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir. Köpüğü 
ayarlıdır. Ağır yağlı ve kirli mutfak çamaşırları, aşırı kanlı, 
lekeli hastane çamaşırlarının temizliğinde ana yıkama 
maddesi ile birlikte kullanılır. Pamuklu ve sentetik tekstilde 
güvenle kullanılır. Nazik tekstil için uygun değildir.

LS 802
ALKALİ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

pH (%1)    12-13
Dozaj 1-10 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/26,6 kg PE Bidon

200 L/266 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001925 (20 L PE Bidon)

32001926 (200 L PE Varil)

Nilco Soft Konsantre, ticari çamaşırhaneler için özel 
olarak formüle edilmiş konsantre tekstil yumuşatıcısıdır. 
Tüm tekstil tipleri için kullanıma uygun olup manuel 
veya otomatik olarak dozajlanır. Kolay ütüleme 
yapılmasını sağlar. Parfümlü olup tekstilde hoş koku 
bırakır. Sentetik çamaşırlarda statik elektriklenmeyi önler.

SOFT KONSANTRE
KONSANTRE ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI

pH    2-3
Dozaj 1,5-5 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/20 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001676 (20 L PE Bidon)

Kuvvetli alkali, ağır yağ ve kir çözücü yardımcı yıkama 
maddesidir. Kompleks yapıcılar, yağ ve kir çözücü 
kuvvetli alkali madde, yüzey aktif madde içerir. Ağır 
kirli ve yağlı mutfak çamaşırları, aşırı kanlı hastane  
çamaşırlarının temizliğinde ana yıkama maddesi 
ile birlikte kullanılır. Pamuklu ve sentetik tekstilde 
güvenle kullanılır. Nazik tekstil için uygun değildir.

LS 408
ALKALİ YAĞ, KİR VE KAN ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA ÜRÜNÜ

pH    12-13
Dozaj 5-10 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/22 kg PE Bidon

200 L/220 kg PE Bidon
Ürün Kodu 32001891 (20 L PE Bidon)

32001892 (200 L PE Varil)

Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere geliştirilmiş, 
konsantre sıvı çamaşır yıkama maddesidir. 
Formülündeki yüzey aktif maddeler, sabun,iyon 
tutucu madde, optik parlatıcı, enzim, koruyucu ve 
parfüm suda tamamen çözünerek lekesiz temizlik 
sağlar. Hem beyaz hem de renkli çamaşırlar için 
uygundur. Nötr’e yakın formülüyle durulama 
adımında zaman, su ve enerji tasarrufu sağlar.

LS N-POWER
ANA YIKAMA DETERJANI

pH  8-10
Dozaj 7-12 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/20,6 kg PE Bidon

200 L/206 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001850 (20 L PE Bidon)

32001851 (200 L PE Varil)
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SIVI SİSTEM TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Sıvı dozaj sistemleri ile kullanılmak üzere konsantre 
sıvı çamaşır yıkama maddesidir. Formülasyonunda 
kompleks yapıcılar, korozyon önleyici maddeler, 
yağ çözücü alkaliler ve yüzey aktif maddeler içerir. 
Beyaz ve renkli, Pamuklu ve sentetik / pamuklu 
karışım elyaf için uygundur. Yün, ipek v.b nazik tekstil 
için uygun değildir. Ağır kirli ve lekeli çamaşırlarda 
LS 802 alkali yardımcı yıkama maddesi ve LS 600 
ağartıcı ile birlikte kullanımı önerilir.

LS 406
ANA YIKAMA DETERJANI

pH (%1)  12-13
Dozaj 5-10 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/23,4 kg PE Bidon

200 L/234 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001927 (20 L PE Bidon)

32001928 (200 L PE Varil)

Çamaşırların, özellikle kuvvetli alkali ürünlerle 
yıkandıktan ve normal durulama yapıldıktan sonra, 
tam durulanmayı sağlamak için kullanılan asidik bir 
üründür. Yumuşatıcı ile birlikte de kullanılabilir. İçerdiği 
asit yumuşak metaller dahil her türlü metal ve her 
türlü tekstil için uygundur, Çok yumuşak sularda 
durulamayı sonlandırmada etkilidir. Alkali kalıntısından 
dolayı meydana gelebilecek sararmayı önler.

LS 505
YARDIMCI DURULAMA ÜRÜNÜ

pH   2-3
Dozaj 1-2 gr / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/20,5 kg PE Bidon

200 L/205 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001730 (20 L PE Bidon)

32001731 (200 L PE Varil)

Aktif oksijen bazlı ağartıcı ve yardımcı yıkama 
maddesidir. Hidrojen peroksit, peroksit stabilizatörü ve 
noniyonik aktif madde içerir. Çamaşırlarda oluşan çay, 
kahve, şarap, meyve-sebze lekeleri, v.b ağartılabilen 
lekeleri okside ederek çıkarır. Her türlü tekstil için 
güvenlidir. Renklere zarar vermez. Beyaz pamuklu 
tekstili ağartarak daha beyaz olmasını sağlar. Ana 
yıkama maddesinin temizlik etkisini de arttırır. İçerdiği 
aktif oksijen, çamaşırların hijyenik olmasını da sağlar.

LS 600
OKSİJEN BAZLI AĞARTMA ÜRÜNÜ

pH (%1)   3-4
Dozaj 2-7 ml / 1 kg kuru çamaşır
Ambalaj 20 L/21,6 kg PE Bidon

200 L/216 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001848 (20 L PE Bidon)

32001849 (200 L PE Varil)

Nilco LS606 yünlü ve naylon (poliamid) 
çamaşırlar hariç her çeşit renkli çamaşırların 
yıkanmasında leke sökücü ve ağartıcı olarak 
kullanılan yüksek performanslı hijyenik yardımcı 
yıkama maddesidir. Düşük sıcaklıklarda da etkilidir. 

LS 606
PAA BAZLI HİJYENİK AĞARTMA ÜRÜNÜ

pH (%1)   3-4
Dozaj 2 ml / 1 L Su
Ambalaj 20 L/22 kg PE Bidon

200 L/220 kg PE Varil
Ürün Kodu 32001560 (20 L PE Bidon)

32001545 (200 L PE Varil)
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ÖZEL LEKE SÖKÜCÜLER

 Tekstil, taş, plastik v.b her tür sert ve yumuşak 
yüzeyde meydana gelen pas lekelerinin 
çıkarılmasında etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım 
elyaflı her türlü tekstilde güvenle kullanılır.
Deri ve süet için uygun değildir. Pas çözücü 
maddeler içerir.

MEISTER 1
PAS ÇÖZÜCÜ

pH (%1)    3-4
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Uygulama Direkt tekstile uygulanır.
Ambalaj 800 ml/848 g PE Şişe
Ürün Kodu 32001453 (6x800 ml Koli)

Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana 
gelen yağ, boya,mürekkep kozmetik  v.b lekeleri 
çıkarmakta etkilidir. Doğal, sentetik ve karışım 
elyaflı her türlü tekstilde güvenle kullanılır. Deri 
ve süet için uygun değildir. Yağ ve boya çözücü 
solventler, organik asitler ve  yüzey aktif maddeler 
içerir. İçerdiği yüzey aktif maddeler biyolojik olarak 
parçalanır.

MEISTER 2
BOYA  VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

pH (%1)    2-3
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Uygulama Direkt tekstile uygulanır.
Ambalaj 800 ml/808 g PE Şişe
Ürün Kodu 32001454 (6x800 ml Koli)

Tekstil eşyalarda, halıda ve döşemelerde meydana 
gelen çay, kahve, şarap, hardal, ketçap, meyve ve 
sebze lekeleri v.b yiyecek - içeceklerin oluşturduğu 
lekelerin çıkarılmasında etkilidir. Doğal, sentetik ve 
karışım elyaflı her türlü tekstilde güvenle kullanılır. 
Deri ve süet için uygun değildir. Boyar madde ve 
tanin çözücü solventler, organik asitler ve yüzey 
aktif maddeler içerir. İçerdiği yüzey aktif maddeler 
biyolojik olarak parçalanır.

MEISTER 3
TANİN ÇÖZÜCÜ

pH (%1)    3-4
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Uygulama Direkt tekstile uygulanır.
Ambalaj 800 ml/854 g PE Şişe
Ürün Kodu 32001455 (6x800 ml Koli)

Halı ve döşemelerde oluşan lekelerde köpüklü 
yapısı ve üstün formülü ile mükemmel sonuç 
verir. Özel formülü ile halı ve döşemeler üzerinde 
oluşan lekeleri anında temizler. Köpüklü yapısı 
ile halı ve döşemelerde leke üzerine çok daha 
iyi nüfuz ederek lekenin mükemmel bir şekilde 
temizlenmesini sağlar. Halı ve döşemelere zarar 
vermeden etkili temizlik sağlar.

Fakir OXY
LEKE SÖKÜCÜ

pH (% 1) 3,5-4,5
Dozaj Ürün direkt kullanılır.
Ambalaj 500 ml/505 g PE Şişe
Ürün Kodu 32000132 (12x500 ml Koli)
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SIVI SİSTEM DOZAJ ÜNİTELERİ

DAHA VERİMLİ BİR TEKSTİL YIKAMA İÇİN NİLCO ÇÖZÜMLERİ

• Zaman ve para tasarrufu sağlayan hızlı 
ve kolay kurulum

• Verimliliği maksimize eden az bakım 
ihtiyacı sağlayan sağlam tasarım

• Nilco uzman teknik ekip ile kimyasal, 
su ve elektrik tüketiminin minimize 
edilmesi

• Teknik servis desteği: Dozaj 
sistemlerinin periyodik kontrolü ve 
bakımı, yıkama dozajı ve performans 
takibi.

Özel ya da ticari çamaşırhanelerin 
verimli bir şekilde işletilmesi doğru 
ekipman, ürün ve dozaj yönetimine 
bağlıdır.

Nilco, uzaktan erişim sayesinde veri 
yönetimini sağlarken sıvı veya toz, 
merkezi veya tünel bir çok sistemde 
güvenilir hizmet sunar. 

• Her tip çamaşır makinesi için 
farklı dozaj yapabilme imkanı

• Sabit ya da seçilebilir debili 
uzun ömürlü pompa motorları 

• Tüm kimyasallara uyarlanabilen 
çok çeşitli membran tipleri

• Maksimum esneklik için farklı 
ebatlar ve fonksiyonlar
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Merkez: 
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No: 39 
Küçükçekmece 34303 İstanbul
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