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AT10 Endüstriyel Genel Temizleyici
Rotlich® AT10 kapsamlı kullanım alanına sahip endüstriyel temiz-
leyicidir. Yoğun yağımsı, yağlı, isli ve inatçı kirlerin temizliğinde
idealdir. Malzeme uyumluluğu mükemmeldir; plastik, conta,
lastik, kauçuk ve hassas metal yüzeyleri korur. Laboratuvarda
alüminyum uygunluğu onaylanmıştır. Olağanüstü temizlik
etkisine sahiptir. Aşınmayı önler. Fosfat içermez. Doğada
biyolojik çözünür. Kolayca durulanabilir.

pH : 12-13
Dozaj : 250ml/10L Su

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT20 Hassas Yüzey Temizleyici - Kireç Sökücü
Rotlich® AT20 zorlu kirlerin, kireçli yüzeylerin ve pas kalıntılarının 
temizliğinde kullanılan konsantre temizleyicidir. Hassas yüzeylere 
zarar vermez. İçeriğindeki özel katkı maddeleri ile uygulama 
yapılan yüzeyde aşınmaya karşı koruyucu bir katman oluşturur, bu 
da paslanmayı engeller. Çelik, alüminyum ve krom için uygundur. 

pH : 0-1
Dozaj : 500ml/10L Su

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT40 Asidik Endüstriyel Temizleyici
Rotlich® AT40 aside karşı dayanıklı yüzeylerdeki kireç, yağ ve pas 
kirlerinin temizliğinde kullanılan yüksek derecede aktif ve etkili bir 
konsantre temizleyicidir. Materyal koruyucudur ve aynı zamanda 
pas veya fren tozu gibi inatçı kirleri temizler. Alüminyum ve çelik 
jantların, plastik kapakların, alüminyum parçaların, fayansların 
ve diğer aside karşı dayanıklı yüzeylerin temizliğinde kullanılır. 

pH : 0-1
Dozaj : 250ml/10L Su

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT50 Alüminyum Temizleyici
Rotlich® AT50 her iş alanında kullanılabilen çabuk etkili ve yüksek 
temizlik gücüne sahip bir temizlik ürünüdür. Alüminyum tüm 
yüzeylerde ve özellikle araçlarda kireç ve tuz kalıntılarının, uçan 
toz küflerinin, yanık fren tozlarının, oksit tabakalarının ve diğer 
inatçı kirlerin hızlı ve zahmetsiz temizliği için idealdir. Uyarı; Çelik 
ve krom yüzeyler için uygun değildir. Hassas zeminlerde küçük 
bir yüzeyde test etmeden kullanmayınız. Alüminyum yüzeyler, 
kamyon karoserleri ve benzin depolarının temizliği için uygundur. 

pH : 0-1
Dozaj : 100ml/1L

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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AT70 Kireç Sökücü Extra
Rotlich® AT70 paslanmaz çelik gibi hassas yüzeylerdeki kireçlerin 
derin temizliğinde kullanılan konsantre formda bir kireç çözücü
ürünüdür. Soğuk kullanıldığında çok etkilidir; +70 °C dereceye
kadar ısıtılarak etkisini büyük ölçüde artırmak mümkündür.
Hidroklorik asit içermez. Paslanmaya karşı koruyucu madde
içerir. Düzenli kullanımında paslanmaya yol açmaz. Krom ve
çelik yüzeyler için uygundur. Seramik yüzeyler, armatürler ve
cilalı yüzeylerde de kullanılabilir. 

pH : 0-1
Dozaj : 100ml/1L Su

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

BLEICH Ultra Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu
Klozet ve lavabolarda su ile seyreltmeden, fayans ve buna benzer 
diğer sert yüzeylerde ise su ile seyreltilerek kullanılır. Mutfak, 
lavabo, banyo ve tuvalet giderlerine dökülerek kötü kokular 
giderilebilir ve hijyenik bir ortam sağlanır. Beyaz çamaşırlarda ön 
daldırma işlemiyle ağartıcı ve leke sökücü olarak kullanılabilir. 

hızlı ve etkilidir. Çok yönlü kullanılabilir. İçerdiği aktif 
klor sayesinde hijyen sağlar. Dik yüzeylerde tutunarak etkisini
korur.

pH : 13
Dozaj:

Zeminlerde 
Çamaşırlarda

50-100ml/5L Su
10-20ml/5L Su

Ambalaj : 5L – 20L – 200L – 1000L

D30 Tekstil ve Oda Spreyi
Rotlich® D30 Clean Air oturum alanlarında ve bilhassa hastane, 
otel, kliniklerde ve araçlarda zaman içerisinde oluşan pis kokuları 
etkili bir şekilde yok eder ve kullanıldığı alana kalıcı hoş koku 
verir. Nane kokuludur. Kullanım Alanları; hastaneler, oteller, 
restoranlar, klinikler, WC’ler, araçlar ve diğer oturum alanları.

pH : 4-5
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 750ml – 5L 

D60 Tekstil ve Oda Spreyi
Rotlich® D60 Clean Air oturum alanlarında ve bilhassa hastane, 
otel ve kliniklerde, araçlarda zaman içerisinde oluşan pis kokuları 
etkili bir şekilde yok eder ve kullanıldığı alana kalıcı hoş koku 
verir. Greyfurt kokuludur. Kullanım Alanları; hastaneler, oteller, 
restoranlar, klinikler, WC’ler, araçlar ve diğer oturum alanları.

pH : 7-8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 750ml – 5L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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ECO 50 Cam Temizleyici Ürün
Rotlich® Eco 50 camlarda iz bırakmayan üstün nitelikli
profesyonel cam ve sert yüzey temizlik ürünüdür. Yüzeylerde
ve camlarda spreyleme yolu ile uygulanır. Toz ve kalıntı
bırakmayan temiz bir bez ile silinerek kurutulur.  iz
bırakmaz. Cam, ayna ve tüm sert yüzeylerde parlaklık sağlar.
Amonyaklıdır. Tüm sert yüzeylerde kullanılabilir.

pH : 8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 20L

ECO 60 Textil ve Oda Spreyi
Rotlich® Eco 60 oturum alanlarında ve bilhassa hastane, otel ve 
kliniklerde, araçlarda zaman içerisinde oluşan pis kokuları etkili bir 
şekilde yok eder ve kullanıldığı alana kalıcı hoş koku verir. Kullanım 
Alanları; hastaneler, oteller, restoranlar, klinikler, WC’ ler, araçlar ve 
diğer oturum alanları.

pH : 7
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 750ml - 5L

ECO 93 Parfümlü Genel Yüzey Temizleyici
Her türlü yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş kalıcı
parfümlü genel temizlik ürünüdür.  yüzeylerde iz
bırakmaz. Yüzeyi parlatır. Hoş ve kalıcı parfümlüdür. Her türlü
sert yüzeyde kullanılabilir. Doğal taş ve mermer yüzeylerde de
kullanılabilir.

pH : 7-8
Dozaj : 100-200ml / 10L

Ambalaj : 20L

ECO RUST Kireç ve Pas Sökücü
Kireç kalıntılarının çözülmesi amacıyla geliştirilmiş güçlü asidik bir 
temizleyicidir.  Kullanımı güvenlidir. Tuz ruhu içermez. 
Köpük yapmaz. Metal aksamını korur. Parlaklık sağlar. Kullanım 

Kireci temizlenmek istenilen yüzeye dökülür ve belli bir 
süre bekledikten sonra fırçalama/ovma yöntemi ile kireç kalıntıları 
giderilir. Uyarı; yalnız profesyonel kullanım içindir. Mutlaka eldiven 
kullanınız. 

pH : 2-3
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 20L -200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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G10 PREMIUM Cilalı ve Hassas Yüzeyler İçin Temizlik ve Bakım Ürünü
Rotlich® G10 Porselen, Doğal taş, Mermer, Seramik, Fayans, PVC, 
Laminat ve Plastik gibi suya dayanıklı tüm sert yüzeylerin gün-
lük temizliği için kullanılabilen süper konsantre bir üründür ve 
hoş kokuludur. Derz aralarına, Krom, Pirinç ve Çelik gibi hassas 
metal yüzeylere zarar vermez.  Yüksek konsantre ol-
duğu için ekonomik kullanım sağlar. Cilalı zeminlerin temizliği 
ve bakımı için uygundur. Çok hızlı ve etkili temizlik sağlar. Köpü-
ğü yüksek bir üründür. Kullanım alanları; Gastronomi alanları, 
Oteller, AVM ve Binalar, Endüstriyel alanlar, Okullar, Yurtlar ve 
Fabrikalar. Temizlik otomatlarında kullanmaya uygundur. Lüt-
fen makine üreticisi tarafından verilen bilgilere göre kullanın.

pH : 9
Dozaj : Dozaj: 10-20ml / 10L 

Ambalaj : 1L - 5L -200L - 1000L

G17 Hassas Yüzeyler İçin Kireç Sökücü
Otel, Restoran, Avm, Bina ve Okul gibi yerlerde genel temizlikte 
kullanılan bir üründür. Banyo, tuvalet, bina ve mutfaklarda, 
özellikle mermer, doğal taş ve granit gibi hassas yüzeylerde, 
gönül rahatlığıyla kullanılır. Ayrıca sauna ve hamamlarda, ahşap 
yüzeylerde ve cam ve ayna gibi sert düz tüm yüzeylerde gönül 
rahatlığıyla kullanılabilir. Yüzeyde iz bırakmaz.  doğal 
taş, mermer ve granit yüzeylere zarar vermez. Yüzeylerde doğal 
parlaklık sağlar. Her türlü sert yüzey için uygundur ve kireç 
oluşumunu geciktirir. Kokusu hoş ve kalıcıdır. Cam ve ayna 
temizliğinde iz bırakmaz.

pH : 9
Dozaj : 20-100ml / 1L

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

G20 Hassas Yüzey Temizleyici
Tüm dezenfekte edilen alanlar için uygundur. Öncesinde dezen-
fekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler, bakımevleri 
gibi tıbbi alanların, otellerin, restoranların, alışveriş merkezlerinin 
ve gıda üretim yerlerinin temizliğinde kullanılabilir. Yer temizleme 
makinelerinde kullanmaya uygundur. Dezenfektanlarla uyumlu 
olduğundan yüzeylerin yapış yapış olmasını engeller. Kullanılmış 
olan dezenfektasyon ürünlerinin etkisini azaltmaz. 
alkali-hassas yüzeyler (Linolyum, Kauçuk gibi) ve aynı zamanda 
hassas sert yüzeyler için özellikle uygundur. Çok hızlı ve etkili 
temizlik sağlar. Temizlik otomatlarında kullanmaya uygundur. 
Tehlikeli maddeler tüzüğünde zararsız olarak sınıflandırılmıştır.

pH : 10-11
Dozaj : 25-50ml / 10L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

G11 Tekstil, Halı ve Genel Temizlik - Leke Sökücü
Suya dayanıklı tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen, hızlı etkili, 
yüzeylere zarar vermeyen, leke sökücü, genel temizlik ürünü 
ve halı şampuanıdır.  halı ve tekstil yüzeylerde renk 
değişikliğine sebep olmadan temizler ve korur. Yüzeylerde 
kalıntı bırakmaz ve kolay durulanır. Çok amaçlı kullanılabilir. 
Günlük temizlikte 10 ml/1L suya, normal kirli yüzeylerde 100 
ml/1L suya ve ağır kirlerde 300 ml/1L suya karıştırılarak kullanılır.

pH : 9
Dozaj : 10-300ml / 1L 

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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G30 Tekstil, Halı ve Genel Temizlik - Leke Sökücü
Suya dayanıklı tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen, hızlı etki-
li, yüzeylere zarar vermeyen, leke sökücü, genel temizlik ürünü 
ve halı şampuanıdır. Çok amaçlı kullanılabilir.  halı ve 
tekstil yüzeylerde renk değişikliğine sebep olmadan temizler ve 
korur. Yüzeylerde deterjan kalıntısı bırakmaz ve kolay durulanır. 
Halı kurutulduktan sonra deterjan kalıntısı olmadığı için, halılarda 
yaşayan, deterjan kalıntıları ile beslenen ve özellikle çocuklarda 
alerjik hastalıklara yol açan Akarların çoğalması engellenmiş olur.

pH : 10
Dozaj : 25-200ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

G40 Cilalı Yüzey Temizleyici
Tüm suya dayanıklı ve kaplamalı zeminlerin, PVC, kauçuk, linol-
yum, beton, gözenekli fayanslar, tuğla ve cilalı parkeler, vb, temizlik 
ve bakımında kullanılır. Ekonomik kullanım, düşük seviyede 
kullanım konsantrasyonu. Güçlü temizlik etkisi ve etkili bakım. 
Çabuk ve çizgisiz kurur, ışıldayan parlaklık verir. Yer temizleme 
makinelerinde kullanmaya uygundur. Çok hızlı ve etkili temizlik 
sağlar. Çabuk kurur ve yüzeylere parlaklık verir. Özellikle spor 
salonlarında DIN V 18032-2:2001-04 ve tüm sert kuru yüzeylerde 
DIN EN 13893-2003-02’ye göre test edilmiştir ve yüzeyde 
kayganlık yapmaz. Temizlik otomatlarında kullanıma uygundur. 
Tehlikeli maddeler tüzüğünde zararsız olarak sınıflandırılmıştır.

pH : 5-6
Dozaj : 20-200 ml / 10L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

G50 Cam Temizleyici Ürün
Pencerelerin, araba camlarının, aynaların ve cam masaların iz 
bırakmadan temizlenmesini sağlar. Rotlich® G50 aynı zamanda 
kirleri, parmak izlerini ve nikotin lekelerini de yok eder. Kullanım 
alanları; Rotlich® G50 otellerde, restoranlarda, hastanelerde, 
evlerde, iş yerlerinde ve bütün alışveriş merkezlerinde kullanılabilir.

pH : 7-8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 20L - 200L - 1000L

G60 PREMIUM Cam Temizleyici
Rotlich® G60 pencerelerin, araba camlarının, aynaların, cam 
masaların, iz bırakmadan temizlenmesini sağlar. Rotlich® G60 
konsantre bir ürün olduğu için özellikle alışveriş merkezleri ve 
büyük cam binalar için geliştirilmiştir. Bu sayede ekonomiktir. 
Kullanım alanları; oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve büyük 
cam binalar.

pH : 10-11
Dozaj : 10-20ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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G80 Mineralli Krem Temizleyici
Suya dayanıklı ve yıkanabilen tüm sert yüzeyleri çizmeden te-
mizler, parlatır. Özellikle içeriğindeki özel mini partiküller sa-
yesinde yüzeylerdeki yapışmış çıkmayan kaba kir ve lekeleri
kolayca temizler. Yüzey aktif maddelerinin etkinliği ile de. 

 derinlemesine nüfus etmiş kirleri söker ve iz bı-
rakmaz. Hoş ve kalıcı parfüm içerir. Sert düz yüzeyleri çizmez.

pH : 13
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 200L - 1000L

G90 Özel Ahşap Temizleyici
Ahşap zemin ve mekanların temizliğinde kullanılmak üzere 
geliştirilmiş sabun bazlı koruyucu özellikli özel temizlik 
bakım ürünüdür. İçeriğindeki koruyucular ahşap yüzeylerde 
parlaklık sağlar ve doğal parlaklığını muhafaza eder. Tavsiye 
edilen oranlarda kullandığında durulama gerektirmez. Ayrıca 
her tür parke, ahşap mobilya, kapı, merdiven, pencere ve 
pervazların temizliğinde de kullanılır.  sabun bazlı
etkili ve koruyucu. Yüzeyde kalıntı bırakmaz ve duralama 
gerektirmez. Parlaklık sağlar. Ahşap yüzeyleri korur.

pH : 9
Dozaj : 100-150ml / 10L

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

K30 PREMIUM Özel Koku Giderici
Rotlich® K30 yüksek konsantre olarak hazırlanmış her ortamda 
kullanılabilecek, zehirsiz, toksikolojik olarak güvenli ve çok 
ekonomik bir üründür. Hiçbir şekilde cilde zarar vermez ve 
Sanayide, Tarımda, Evlerde ve İdari bölümlerde kullanılabilir. 
Kullanım alanları; Et ve Balık işleme yerleri, Mezbahalar, Tarım 
ve Gübre depolama yerleri, Kompost tesisleri, Biyogaz tesisleri, 
Kanalizasyon ve Arıtma tesisleri. Seyreltme; ahır kullanımında: 
%0,3-3 arası (300ml-3L / 100L). Hayvan dışkısı, çöp, gübre Kompost 
gibi atık maddelerde: 10m³ için 3 litre konsantre. Kanalizasyon 
ve Atık sularda: 60.000 litre atık suya 3 litre konsantre. Arıtma 
tesislerinde: %0,03-0,6 arası (10.000 litre suya 3-6 litre konsantre). 
Gübre: %0,010-0,20 (10.000 litre gübre için 1-15 litre konsantre). 
Çöp kutularında: Kutu başına 3-9 damla. 

pH : 7
Dozaj : Lütfen açıklamaya bakın

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

KC143 Kristalize Mermer Cilası
Mermer traverten, karo vb. Doğal taş zeminlerin parlatılmasında 
kullanılan üstün nitelikli kristalize zemin cilasıdır. Doğal taşlardaki 
yüzeylerin nefes almasını engellemediği için uzun süreli doğallığı 
bozmaz. Kayganlığa engel olur.  kalıcı bir parlaklık 
sağlar. Kayganlığa engel olur. Bakımı kolaydır. Uzun ömürlüdür. 
1 litre KC 143 yaklaşık 30-50 m2 alan için yeterlidir.

pH : 2
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 5L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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KS90 Yüksek Basınca ve Isıya Dayanıklı Bakım Yağı
Bu ürün yüksek basınca ve ısıya dayanıklı bir yağdır ve bilhassa 
taşıyıcı ve sürücü zincirlerde ve metal tel halatların bakımında ve 
korunmasında kullanılan ideal bir bakım yağıdır. Bu özelliklerinden 
dolayı, asansörlerde, teleferiklerde, elektrik santrallerinde, tersane-
lerde ve Motosiklet zincirlerinde kullanılır.  ürün sıcak 
suya dayanıklıdır, kimyası stabildir +250 dereceye kadar kullanıma 
uygundur. Motosiklet zincirlerinde yüzeyi tam kaplar ve yağ sıçrat-
ması yapmaz.

pH : -
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 200ml - 500ml Aerosol

MT80 Özel Bakım ve Temizlik Yağı Pas Sökücü
Bu ürün bilhassa çesitli aletlerin, kilit civata ve buna benzer 
şeylerin, makineler ve makine parçalarının, silah ve diğer metal 
yüzeylerin bakımında kullanılan ve aşınma ve paslanmaya karşı 
etkili bir yağlama maddesidir. Ayrıca paslanmayı önler. Eski 
pasları yok eder ve uygulandığı alet ve edevattaki gıcırdamayı 
önler. Ürün bütün sanayi alanlarında ve tamirhanelerde kullanılır.

pH : -
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 200ml - 500ml Aerosol

PC213 Polimer Yer Cilası - Ekstra Parlak
Suya, kire ve çiziklere karşı dayanıklı üstün nitelikli polimer zemin 
cilasıdır.  Yüzeye mükemmel bir dayanıklılık ve parlaklık verir. Cilaya 
uygun tüm sert yüzeylerde kullanılabilir (Karo, Doğal taş, Mermer, 
Linolyum, Vinil, PVC, Epoksi). Cila makinesi yoksa manuel olarak 
kullanılabilir. Ulaşılması güç köşeler ve merdivenlerde mop ile 
uygulanabilir. Yüksek devirde dahi kopma yapmaz; 1500-2000 
devir/dk. Tek başına kullanılabilir.  kalıcı, parlak ve 
dayanıklıdır. Zeminin rengini değiştirmez ve sararma yapmaz. 
Zemin kayganlığına engel olur. Bakımı kolaydır. Yüksek devirde 
kullanılabilir. 1 litre PC 213 yaklaşık 40-50 m2 alan için yeterlidir.

pH : 9
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 5L

PR55 Paslanmaz Çelik Yüzey Parlatıcı
Rotlich® PR55 Paslanmaz çelik, krom, nikel, alüminyum ve metal 
yüzeylerin temizlik ve bakımı için uygundur.  yüzeyi 
temizler, besler ve korur. Tüm lekelere engel olur. Az miktarla çok 
iş görür.

pH : 6
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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PR65 Hassas Yüzeyler İçin Ağır Kir, Yağ ve Cila Sökücü
Ahşap hariç tüm sert yüzeylerde biriken ağır kir ve yağların sö-
külmesinde kullanılan güçlü bir genel temizleyicidir. Doğal taş, 
mermer ve Linolyum gibi hassas zeminlerde cila sökücü olarak 
kullanılır. Düşük köpüklüdür. Uygulama sırasında havaya rahatsız 
edici gaz ve koku çıkartmaz. EDTA ve NTA içermez.  
manuel ve otomatlarda güvenle kullanılabilir. Zemine yapışmış 
kir ve yağları kolayca söker. Ahşap hariç tüm sert zeminler için 
uygundur. Rahatsız edici koku ve gaz çıkarmaz. Günlük paspas 
ve otomat temizliğinde 10-20ml 1 litre suya katılarak kullanılır.

pH : 13-14
Dozaj : 50-100ml / 1L

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

PR 80 MOPP Antistatik Kuru Temizlik Ürünü
Her türlü cilalı ve parlak zeminlerde, özellikle mermer, kuvars, granit 
ve fayans zeminlerde biriken tozların ıslak paspas yapılmasına 
gerek duymadan tutulup temizlenmesini sağlar. Tozlanmayı 
geciktirir. Mobilya dahil her türlü sert yüzeyde kuru silme ve kuru 
paspas ile kullanılır.  statik olarak tozu toplar. Yüzeyi 
parlatır ve korur. Yüzeyde kaydırmaz. Kalıntı bırakmaz. Tozlanmayı 
geciktirir. Zamandan ve sudan tasarruf sağlar.

pH : 6
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

PR90 Special Temizleyici Ürün
Fabrikalarda, iş yerlerinde dış alanlarda camlarda oluşan kireç 
lekelerinde, kamyon, tanker, paslanmaz çelik tank ve benzeri 
yerlerdeki silikat, karbon, kurum, kir, kireç ve pas gibi kirlerin 
temizliğinde kullanılan profesyonel güçlü asidik bir temizleyicidir. 
Paslanmaz çelik tank temizliği, tekne, yat, kamyon ve tır yıkamaları, 
soğutma kuleleri, bina dış yüzey temizliği, ağır sıhhi temizlik, havuz 
temizliği gibi uygulamalar için idealdir. Manuel veya basınçlı 
makine ile kullanılabilir.  yüzeyi kusursuz temizler ve 
korur. Parlaklık sağlar. Metal ve diğer lekeli izleri kolayca çıkartır.

pH : 2
Dozaj : 50-300ml / 1L

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

PR93 Cilalı Yüzeyler İçin Temizlik ve Bakım Ürünü
Her türlü yüzeylerde kullanılmak üzere geliştirilmiş kalıcı 
parfümlü genel temizlik ürünüdür. Cilalı yüzeylerde temizlik 
ve bakım amacı ile güvenle kullanılabilir. Cilayı korur ve 
parlak kalmasını sağlar. Köpüğü ayarlıdır. Yer otomatlarında 
güvenle kullanılabilir.  iz bırakmaz. Yüzeyi parlatır. 
Hoş ve kalıcı parfümlüdür. Her türlü sert yüzeyde kullanılabilir.

pH : 7-8
Dozaj : 100-300ml / 10L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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Genel Alan, Temizlik
ve Bakım Ürünleri

PR95 Çimento, Kireç ve Pas Sökücü
Özellikle inşaat sonrası yoğun kir, kireç ve paslı yüzeylerde, pas-
lanmaz çelik tank, tanker ve benzeri alanlarda, yüzeylere zarar 
vermeden temizlemede kullanılabilecek bir üründür. Ayrıca sıhhi 
alanlardaki tuvalet, armatür ve zeminlerde de, köpüklü bir şekilde 
kusursuz temizlik sağlanır.  hem kireci hem de kiri hijye-
nik bir şekilde temizler. İnşaat sonrasında hızlı ve kusursuz temizlik 
sağlar. Manuel ovma gerektirmez. Kötü kokuları yok eder. Fayans, 
lavabo ve armatürleri parlatır. Sıhhi alan temizliğinde güvenle
kullanılabilir.

pH : 1
Dozaj : 50-300ml / 1L

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

SD50 Sentetik Deri Temizleme ve Bakım Ürünü
Suni ve doğal deriden imal edilmiş tüm sandalye kaplamalarını ve 
diğer suni ve doğal deriyle imal edilmiş yüzeyleri temizler, bakımını 
yapar ve korur. Ayrıca suya dayanıklı bütün matlaşmış yüzeyler 
için uygundur. İç ve dış alanlarda kullanılabilir. Tehlikeli maddeler 
içermediğinden madde uyumu çok iyidir. Antistatik özelliğinden 
dolayı tozlanmayı geciktirir.

pH : < 7.5
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 5L - 200L -1000L

T10 Sıhhi Banyo ve Tuvalet Temizleyici
Duvar ve zemin karolarının, emaye küvetlerin, duşların, duş 
bağlantılarının, çelik ve krom armatürlerin ve lavaboların, aynı 
zamanda tuvaletlerin genel temizliğinde kullanıma uygundur. 
Su lekelerini, kireç oluşumlarını, sabun, idrar taşı, süt taşı ve pas 
kalıntılarını kolayca yok eder. Ekonomik kullanım sağlar. Güçlü ve 
hızlı temizler. Krom ve çelik armatürler için de uygundur.

pH : 1-2
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 20L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

RP20 Aşırı Kirli ve Yağlı Eller İçin Temizleme Kremi
Rotlich® RP20 kirli ortamlarda ve tamirhanelerde çalışan 
insanların ellerinde oluşan makine yağlarının, çeşitli boya, 
vernik, cila gibi ürünlerin kullanımından oluşan aşırı kirlerin ve 
diğer kirlerin temizlenmesinde başarıyla uygulanan bir temizlik 
ürünüdür, cilde zarar vermez. Ayrıca temizleme özelliğini 
kuvvetlendiren yumuşak ovucu mineraller ihtiva eder. Silikon 
içermez. Alerjik, toksikolojik ve dermatolojik açıdan test edilmiştir.

pH : 5-7
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 3L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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Genel Alan, Temizlik
ve Bakım Ürünleri

T20 Tuvalet Temizleyici - Jel
Tuvalet ve bidelerin temel ve günlük bakımında kullanılan temiz-
lik ürünüdür. Hoş kokuludur. Ekonomik kullanım sağlar. Kullanım 
alanları; Oteller, Hastaneler, Restoran, Cafe gibi yerlerde ve sıhhi 
alanlarda tuvalet temizliği için kullanılır.

pH : 1-2
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 850ml - 200L - 1000L

T30 Hijyenik Koku Giderici
Rotlich® T30 Oteller, Alışveriş merkezleri, Restoranlar, Otobüs, Ofis, 
Okul, Yurt, Uçak ve Marine gibi yerlerde, atık birikim tankları, tuvalet 
ve portatif tuvaletlerde kullanılan çok etkili bir koku gidericidir. 
Formaldehit içermez bu nedenle kullanıcıya ve çevreye duyarlıdır. 

 Formaldehit içermez çevreye zarar vermez. Hızlı etki 
gösterir. Hoş ve kalıcı kokuludur.

pH : 10
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

WC90 Sıhhi Temizleyici
Duvar ve zemin karolarının, tuvaletlerin, aside dayanıklı veya 
emaye küvetlerin, duşların, duş bağlantılarının ve lavaboların genel 
temizliğinde kullanıma uygundur. Su lekelerini, kireç oluşumlarını, 
idrar ve sabun kalıntılarını yok eder. Özellikle dezenfektan ürünlerin 
kullanıldığı yüzeyler için geliştirilmiştir. Yüzeylerdeki yapışkanlığı 
ve lekelerin oluşmasını engeller.  hoş kokulu konsantre 
üründür. Bakteri ve mikropların direnç kazanmasını önlemek için
Rotlich® WC90, banyo ve tuvaletlerde Rotlich® WD120 yüzey
dezenfektanı ile kullanılmalıdır. Uyarı; mermer, kireçtaşı yüzey-
lerde ve diğer aside duyarlı malzemelerde kullanmayın. Yüzey-
deki aralık dolguları önceden sulandırın.

pH : 1-3
Dozaj : 50-100ml / 10L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

WD120 Yüzey Dezenfektanı - Premium
Hastanelerde bulunan örneğin; Ameliyathaneler, Yoğun bakım 
üniteleri, Acil servisler, Merkezi sterilizasyon alanları, Cerrahi 
müdahalelerin yapıldığı teşhis üniteleri, Ambulans, Bakımevleri, 
Gıda üretim yerleri, Oteller, Restoranlar, Okullar, Yurtlar, Fabrikalar 
ve diğer tüm hijyenik alan gerektiren sahaların, yıkanabilir 
tüm yüzeylerinin ve araçların (zeminler, duvarlar, demirbaşlar, 
gereçler gibi), gerek dezenfeksiyonunda gerekse temizliğinde 
kullanılan aldehit içermeyen konsantrasyondur.  bütün 
bakterilere (MRSA ve Tüberküloz bakterileri dahil), mantarlara ve 
virüslere karşı etkilidir. Avrupa normları EN 13727, EN 13624, 
EN 14348, EN 14476, EN 14563, EN 1276, EN 1650, EN 13697 
ve EN16615’e göre test edilmiştir. Suyla seyreltildiği zaman hoş 
kokuludur. Uyarı; Linoleum (kauçuk) için kullanım uygun değildir.

pH : 13-14
Dozaj : 5-20ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200 - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie
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Mutfak
Hijyen Ürünleri

Mutfak Hijyen
Ürünleri

chemie



ECO 20 Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı
Otel, Restoran, Cafe, Hastane ve buna benzer iş yerlerinde, Mut-
fak alanlarında her tür bulaşık için kullanılan elde bulaşık yıkama 
ürünüdür.  etkili ve güçlüdür. Yağları kolayca çözer.
PH dengelidir ve cildi korur. Bol köpüklüdür.

pH : 6-7
Dozaj : 2-4 gr / 1L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

ECO 30 Endüstriyel Bulaşık Makine Deterjanı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş, sert sularda 
etkili, protein çözme gücü yüksek, bulaşık yıkama deterjanıdır. 

yumuşak ve orta sularda etkilidir. Dozajı düşük ve 
ekonomiktir. Klor içermez. Bulaşık deterjan seyreltme pompası ile 
kullanılmalıdır.

pH : 13-14
Dozaj : 1,5-5 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

ECO 35 Endüstriyel Bulaşık Makine Parlatıcısı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş yumuşak ve orta 
sert sularda etkili bulaşık makinesi parlatıcısıdır. Yüksek ısılarda 
mükemmel sonuç verir. İçerdiği yüzey aktif maddeler kireç 
oluşumuna ve bulaşıklardaki su izlerine engel olur. Otomatik 
dozaj pompaları ile sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. 
Durulama suyu 70-85 °C olmalıdır. Bu konudaki teknik destek 
hizmeti personelimiz tarafından verilecektir. Uyarı; tezgah altı
makineler dışında el ile dozajlama yapılmamalıdır. Elde bulaşık 
yıkama amacı ile kullanılmamalıdır. Sadece profesyonel 
kullanım içindir. Su sertliğine göre kullanım oranları; Yumuşak 
sularda 10 dH ve altı: 0,50 - 0,75 gr / L. Orta sert sularda 10-15
dH: 1 gr / L. Sert sularda 15 dH ve üzeri: 1.50 gr / L.

pH : 3
Dozaj : 0,50-1,50 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

Mutfak Hijyen
Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

E10 PREMIUM Anti-Grease PLUS+ Kir ve Yağ Sökücü
Tüm yıkanabilen yüzeylerin, ev işleri ve gıda alanlarında, yağlı ve 
inatçı kirlerin temizliğinde kullanılan genel ve güçlü bir temiz-
leyicidir. Parfüm içermez, kolay durulanır ve yüzeyde artık bırak-
maz. Gıda üretim ve işleme yerlerinde kullanıma uygunluk NSF
(National Sanitary Foundation-Amerika Ulusal Sağlık Vakfı) bel-
gesi mevcuttur. Solvent ve Fosfat içermez. Krom ve alüminyum 
için uygundur. DIN EN 29 888’e göre biyolojik olarak çözü-
nebilir. Ö-norm B 5105’e göre yağı ayırma özelliğine sahiptir. 

pH : 12-13
Dozaj : 50-100ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie



Mutfak Hijyen
Ürünleri

EM35 PREMIUM Endüstriyel Bulaşık Makine Deterjanı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş, sert sularda etkili, 
protein çözme gücü yüksek, bulaşık yıkama deterjanıdır. 
orta ve sert sularda etkilidir. Dozajı düşük ve ekonomiktir. Klor 
içermez. Zor lekelerde etkilidir.

pH : 13-14
Dozaj : 1,9-3,3 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

EM45 PREMIUM Endüstriyel Bulaşık Makine Parlatıcısı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş sert sularda 
etkili bulaşık makinesi parlatıcısıdır. Yüksek ısılarda mükemmel 
sonuç verir. İçerdiği yüzey aktif maddeler kireç oluşumuna ve 
bulaşıklardaki su izlerine engel olur. Otomatik dozaj pompaları 
ile sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Durulama suyu 70-
85 °C olmalıdır. Bu konudaki teknik destek hizmeti personelimiz 
tarafından verilecektir. Uyarı; tezgah altı makineler dışında el 
ile dozajlama yapılmamalıdır. Elde bulaşık yıkama amacı ile 
kullanılmamalıdır. Sadece profesyonel kullanım için uygundur. Su 
sertliğine göre kullanım oranları; Yumuşak sularda 10 dH ve altı: 
0,50 - 0,75 gr / L. Orta sert sularda 10-15 dH: 1 gr / L. Sert sularda 
15 dH ve üzeri: 1.50 gr / L.

pH : 2-3
Dozaj : 0,50-1,50 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

G20 Hassas Yüzey Temizleyici
Tüm dezenfekte edilen alanlar için uygundur. Öncesinde
dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler, 
bakımevleri gibi tıbbi alanların, otellerin, restoranların, alışveriş 
merkezlerinin   ve   gıda   üretim   yerlerinin    temizliğinde kullanılabilir. 
Yer temizleme makinelerinde kullanmaya uygundur. Dezenfek-
tanlarla uyumlu olduğundan yüzeylerin yapış yapış olmasını
engeller. Kullanılmış olan dezenfektasyon ürünlerinin etkisini 
azaltmaz. alkali-hassas yüzeyler (Linolyum, Kauçuk
gibi) ve aynı zamanda hassas sert yüzeyler için özellikle
uygundur. Çok hızlı ve etkili temizlik sağlar. Temizlik
otomatlarında kullanmaya uygundur Tehlikeli maddeler
tüzüğünde zararsız olarak sınıflandırılmıştır.

pH : 10-11
Dozaj : 25-50ml / 10L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

G80 Mineralli Krem Temizleyici
Suya dayanıklı ve yıkanabilen tüm sert yüzeyleri çizmeden te-
mizler, parlatır. Özellikle içeriğindeki özel mini partiküller sa-
yesinde yüzeylerdeki yapışmış çıkmayan kaba kir ve lekeleri
kolayca temizler. Yüzey aktif maddelerinin etkinliği ile de. 

 derinlemesine nüfus etmiş kirleri söker ve iz bı-
rakmaz. Hoş ve kalıcı parfüm içerir. Sert düz yüzeyleri çizmez.

pH : 13
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie



K10 Kir ve Yağ Sökücü Hijyenik Temizleyici
Tüm yıkanabilen yüzeylerin, ev işleri ve gıda alanlarında, yağ-
lı ve inatçı kirlerin temizliğinde kullanılan genel ve güçlü bir 
temizleyicidir. Alüminyum vb. yumuşak metallerin temizliğin-
de tavsiye edilen seyreltme oranlarında güvenle kullanılabilir. 

 çok hızlı ve etkilidir. Hijyenik temizlik sağlar. Kulla-
nımında rahatsız edici koku ve buhar oluşmaz. Durulaması çok 
kolaydır. Kullanım oranları; Günlük temizlikte 20ml / 1L, nor-
mal kirli yüzeylerde 50ml / 1L ve ağır kirlerde 200-500ml / 1 L.

pH : 13-14
Dozaj : 20-500ml / 1L

Ambalaj : 5L - 20L -  200L - 1000L

K28 Köpüğü Düşük Ağır ve Yanmış Yağ Sökücü
Endüstriyel alanlarda ve mutfaklarda ağır ve yanmış yağların 
temizliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, düşük köpüklü, 
yağ sökücüdür. Otomatik temizleme (CIP) özelliği bulunan 
gıda makineleri, fırınlar ve ağır yağ birikintileri bulunan 
paslanmaz çelik yüzeylerde güvenle kullanılabilir.  
hızlı ve etkilidir. Paslanmaz çelik yüzeylere zarar vermez 
ve korur. Çok ekonomiktir. Çok ağır kir ve yanmış yağlı 
yüzeylerde ilk kullanımda direkt seyreltmeden kullanılır.

pH : 13-14
Dozaj : 20-100ml / 1L

Ambalaj :  5L - 20L -  200L - 1000L

K-CHL Hijyenik Meyve, Sebze Yıkama Maddesi
Gıda işletmeleri ve endüstriyel mutfaklarda sebze ve meyvelerin 
daldırma yöntemi ile hijyenik yıkanması için kullanılan sıvı 
yıkama ürünüdür. İçerdiği stabil klor sayesinde etkin hijyenik 
durulama yapar. Her tip sebze ve meyvede hijyen sağlar. 
Sebzeleri ve meyveleri soldurmaz. Tadını ve kokusunu bozmaz. 
Düşük sıcaklıklarda etkilidir. uzun süre etkilidir. 
İçerdiği aktif klor sayesinde hijyen sağlar. Kullanımı kolaydır.

pH : 12
Dozaj : 5ml / 1L

Ambalaj : 20L -  200L - 1000L

M10 Genel Temizleyici Eco
Zeminlerin, kapıların, sentetik malzemeden üretilen mobilyaların 
ve diğer tüm yıkanabilen yüzeylerin, ev işleri, gıda- ve endüstri 
alanlarında, kullanılan genel ve güçlü bir temizleyicidir. Güçlü 
temizlik etkisi sorunsuz olarak kiri ve yağı yok eder. Renklendirici 
ve parfüm içermez, gıda alanlarında kullanımı uygundur. Yüzeyde 
deterjan kalıntısı bırakmaz.

pH : 10-11
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 20L - 200L - 1000L

Mutfak Hijyen
Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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M30 PREMIUM Ekstra Güçlü Yağ Sökücü
Rotlich® M30 özellikle büyük mutfaklar geliştirilmiş alkali bazlı
özel bir temizlik maddesidir. İnatçı kirleri dahi en mükemmel şekil-
de temizler. Kabuk bağlayan yanık yağ tabakalarını kolayca temiz-
ler ve özellikle mangal ve ızgaraların temizliğinde ideal bir temizlik 
maddesidir. Güçlü temizlik sağlar. Fosfat ve çözücü madde içermez
süratle etki eder. Fırın, baca, silo ve taşıma tanklarında kullanılır.
Lateks kalıntılarını ve epoksi kalıntılarını kolayca temizler.

 soğuk kullanımda çok hızlı ve etkilidir, sıcak
yüzeylerde etkisi ikiye katlanır.  

pH : 13-14
Dozaj : 20-100ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

M40 Yağ Sökücü Fırın ve Izgara Temizleyici
Ekstra güçlü, kullanıma hazır, yağ çökeltilerinin ve yağ lekelerinin, 
ayrıca diğer yanmış, protein içeren ve karamelize olmuş kalıntıların 
(is, kurum, yağ gibi) yok edilmesini sağlayan özel bir temizleyicidir. 
Rotlich® M40 fırınlarda, ocaklarda, konveksiyon el ocaklarda, 
davlumbazlarda, çalışma alanlarında ve fayanslarda kullanıma 
uygundur.

pH : 12-13
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 20L - 200L - 1000L

M60 PREMIUM Yüksek Konsantreli Yağ Sökücü
Rotlich® M60 özellikle büyük mutfaklar ve zeminleri, restoran 
bacaları ve ekmek fırınları için geliştirilmiş alkali bazlı özel bir 
temizlik maddesidir. İnatçı kirleri ve kabuk bağlayan yanık 
yağ tabakalarını en iyi şekilde temizler. Bu özelliği nedeniyle 
de uygulamada özellikle mangal ve ızgaraların temizliğinde 
ideal bir temizlik maddesidir. Sıcak su, temizleme etkisini artırır. 
Fosfat içermez. Çözücü solvent içermez ve süratle etki eder.

pH : 14
Dozaj : 10-100ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L - 1000L

M80-90 en-ZYM Bio Gider Açıcı ve Koku Giderici
Rotlich® M80-90 kolay kullanılan, yağlara çabuk etkili ve toksik 
olmayan doğal bir üründür. Aktif bakteri kültürleri, çabuk etki eden 
serbest enzimlerle kir ve biriken yağları temizler ve kanallardan 
gelen kötü kokuları yok eder. Asit, alkalik sıvı ve zararlı kimyasallar 
içermez. Tamamen biyolojik bir üründür, insanlara, hayvanlara, 
çevreye ve giysilere zarar vermez. Düzenli kullanımında atık 
yağların uzun süreli birikimler yapması ve yerleşmesini engeller.

pH : 7
Dozaj : 0,5-1L / 1m³

Ambalaj : 5L - 20L

Mutfak Hijyen
Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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PR10 PREMIUM Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı - Extra
Otel, Restoran, Cafe, Hastane ve buna benzer iş yerlerinde, mut-
fak alanlarında her tür bulaşık için kullanılanabilen extra güçlü 
bir elde bulaşık yıkama ürünüdür. Beş litrelik bidonlarda musluk 
ucu seyreltme aparatı ile kullanılabilir ve bu şekilde az ve denge-
li tüketildiği için çok ekonomiktir.  etkili ve güçlüdür. 
Yağları kolayca çözer. PH dengelidir ve cildi korur. Bol köpüklüdür. 

pH : 6-7
Dozaj : 2-4 gr / 1L

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

PR15 Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı
Otel, Restoran, Cafe, Hastane ve buna benzer iş yerlerinde, 
mutfak alanlarında her tür bulaşık için kullanılanabilen güçlü 
bir elde bulaşık yıkama ürünüdür.  etkili ve güçlüdür. 
Yağları kolayca çözer. PH dengelidir ve cildi korur. Bol köpüklüdür.

pH : 6-7
Dozaj : 2-4 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

PR30 Endüstriyel Bulaşık Makine Deterjanı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş, sert sularda 
etkili, protein çözme gücü yüksek, bulaşık yıkama deterjanıdır. 

yumuşak ve orta sularda etkilidir. Dozajı düşük ve 
ekonomiktir. Klor içermez. Bulaşık deterjan seyreltme pompası ile 
kullanılmalıdır.

pH : 13-14
Dozaj : 1,5-5 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

PR35 Endüstriyel Bulaşık Makine Parlatıcısı
Sanayi tipi bulaşık makineleri için geliştirilmiş yumuşak ve orta 
sert sularda etkili bulaşık makinesi parlatıcısıdır. Yüksek ısılarda 
mükemmel sonuç verir. İçerdiği yüzey aktif maddeler kireç 
oluşumuna ve bulaşıklardaki su izlerine engel olur. Otomatik dozaj 
pompaları ile sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılır. Durulama 
suyu 70-85 °C olmalıdır. Bu konudaki teknik destek hizmeti 
personelimiz tarafından verilecektir. Uyarı; tezgah altı makineler 
dışında el ile dozajlama yapılmamalıdır. Elde bulaşık yıkama amacı 
ile kullanılmamalıdır. Sadece profesyonel kullanım içindir. Su 
sertliğine göre kullanım oranları; Yumuşak sularda 10 dH ve altı: 
0,50 - 0,75 gr / L. Orta sert sularda 10-15 dH: 1 gr / L. Sert sularda 
15 dH ve üzeri: 1.50 gr / L.

pH : 3
Dozaj : 0,50-1,50 gr / L

Ambalaj : 20L - 200L - 1000L

Mutfak Hijyen
Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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PR40 Bulaşık ve Çamaşır Makinesi İçin Kireç ve Protein Çözücü
Endüstriyel bulaşık ve çamaşır makineleri ve paslanmaz çelik mut-
fak ekipmanları, tanklar ve makinelerdeki kireç, protein kalıntıları-
nın çözülmesi amacı ile geliştirilmiş güçlü asidik bir temizleyicidir.

 kullanımı güvenlidir. Tuz ruhu içermez. Köpük yapmaz.
Metal aksamı korur. Parlaklık sağlar.

pH : 1
Dozaj : Lütfen teknik elemana danışın

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

PR45 Bulaşık Makinesi İçin Hijyenik Ön Daldırma
Özellikle büyük mutfaklarda kirli bulaşıklardaki donmuş yağları, 
kirleri, çay ve kahve lekelerini çözmek için hazırlanmış ön 
daldırma ürünüdür. İnatçı nişasta ve protein birikintilerini temizler.

daldırma yöntemi için uygundur. Sadece biyolojik
olarak bozunan yüzey aktif maddeler içerir. Verimli ve 
ekonomik kullanım sağlar. Hızlı ve etkilidir. Rahatsız edici gaz 
çıkarmaz. Bulaşıkları yıpratmaz. Uygulama; ılık suda PR 45 ile
seyreltilerek hazırlanmış solüsyonda 20-30 dakika bekletin ve
sonra temiz suyla durulayın. Uyarı; yalnız profesyonel kullanım
içindir. Asidik ürünlerle karıştırmayınız.

pH : 13-14
Dozaj : 10-20gr / 1L 

Ambalaj : 5L - 20L

Vliestücher Hijyenik Bezler
Rotlich® dezenfektan ürünleri ile ıslatılarak kullanılan standart 
hijyen bezlerdir, yüzeylerin ve ellerin temizliği ve dezenfeksiyonu 
için hazırlanmıştır. Bütün Rotlich® dezenfektan ürünleri ile test 
edilmiş olup, birlikte kullanımı uygundur ve tüylenme yapmaz. 
Kova içinde 180 adet bez bulunur. Bezler extra sipariş verilebilir. 
Dozaj ve diğer ayrıntılı bilgiler etiket üzerinde belirtilmiştir.

pH : -
Dozaj : -

Ambalaj : -

WD120 Yüzey Dezenfektanı - Premium
Hastanelerde bulunan örneğin; Ameliyathaneler, Yoğun bakım 
üniteleri, Acil servisler, Merkezi sterilizasyon alanları, Cerrahi 
müdahalelerin yapıldığı teşhis üniteleri, Ambulans, Bakımevleri, 
Gıda üretim yerleri, Oteller, Restoranlar, Okullar, Yurtlar, Fabrikalar 
ve diğer tüm hijyenik alan gerektiren sahaların, yıkanabilir 
tüm yüzeylerinin ve araçların (zeminler, duvarlar, demirbaşlar, 
gereçler gibi), gerek dezenfeksiyonunda gerekse temizliğinde 
kullanılan aldehit içermeyen konsantrasyondur.  bütün 
bakterilere (MRSA ve Tüberküloz bakterileri dahil), mantarlara ve 
virüslere karşı etkilidir. Avrupa normları EN 13727, EN 13624, 
EN 14348, EN 14476, EN 14563, EN 1276, EN 1650, EN 13697 
ve EN16615’e göre test edilmiştir. Suyla seyreltildiği zaman hoş 
kokuludur. Uyarı; Linoleum (kauçuk) için kullanım uygun değildir.

pH : 13-14
Dozaj : 5-20ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200 - 1000L

Mutfak Hijyen
Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie
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Leke Sökücüler
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Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

VM1 Toz Ana Yıkama Ürünü - Enzimli Ağartıcısız
Her su sertlik derecesine uygun, ağartıcı içermeyen, enzimli ve 
ekonomik toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Her tür tekstilin 
yıkanmasında kullanılabilir. İçeriğindeki yüksek enzimler sayesin-
de düşük sıcaklıkta bile etkin bir yıkama ve leke sökme gücüne 
sahiptir. Renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır.  her su 
sertliğine uygundur. Her tip makineye uygundur. Her ısıda etkilidir.

pH : 10-11 (%1 solüsyonda)
Dozaj : -

Ambalaj : 25 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
2 gr/lt su
3 gr/lt su
4 gr/lt su

Ana Yıkama
2 gr/lt su
3 gr/lt su

3.6 gr/lt su
5 gr/lt su

VM2 Toz Ana Yıkama Ürünü – TAED Katkılı ve Ağartıcılı
Her tür su sertliği için uygun, çok etkili oksijenli ağartıcılar ve en-
zimler içeren toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. Her tür teksti-
lin yıkanmasında kullanılabilir. Düşük sıcaklıklarda dahi etkin bir 
beyazlık sağlar. İçerdiği özel maddeler sayesinde beyazların daha 
beyaz görünmesini sağlar. Özellikle profesyonel uygulamalar için 
geliştirilmiştir.  içeriğindeki enzim ve ağartıcılar sayesin-
de lekeleri kolayca söker. Düşük ısılarda dahi etkilidir. Her su sertliği 
için uygundur. Her tip makineye uygundur.

pH : 10-11 (%2 solüsyonda)
Dozaj : -

Ambalaj : 20 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
2 gr/lt su
3 gr/lt su
4 gr/lt su

Ana Yıkama
2 gr/lt su
3 gr/lt su

3.6 gr/lt su
5 gr/lt su

VM3 Toz Ana Yıkama - Ağartıcılı
Ağartıcılar, enzimler ve soda içeren, ekonomik toz ana yıkama 
çamaşır deterjanıdır. Oksiijen bazlı ağartıcılar sayesinde etkin be-
yazlık sağlar. Her tür tekstilin yıkanmasında kullanılır. -

 her su sertliğine uygundur. Her tip makineye uygundur. Çok
ekonomiktir.

pH : 10-11 (%2 solüsyonda)
Dozaj : -

Ambalaj : 25 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
2 gr/lt su
2 gr/lt su
3 gr/lt su
5 gr/lt su

Ana Yıkama
2 gr/lt su
3 gr/lt su
4 gr/lt su
6 gr/lt su

chemie



Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

VM40 Yağ ve Leke Sökücü - Yardımcı Yıkama
Tüm tekstil ürünlerinin yıkanmasında kullanılmak üzere formü-
le edilmiştir. Yağ, kir ve leke sökücü yardımcı yıkama ürünüdür. 

 tek başına kullanıldığında yün deterjanı olarak da kul-
lanılabilir. Nötr karakterlidir. Çamaşırları yıpratmaz. Alkali madde
içermez. Perkarbonat içermez. Ekonomiktir.

pH : 8-9
Dozaj : -

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su

Ana Yıkama
0.5-1 gr/lt su
1-2 gr/lt su
2 gr/lt su

2-3 gr/lt su

VM50 Ağır Kir, Kan ve Protein Sökücü – Alkali Yardımcı Yıkama
Özellikle profesyonel çamaşırhaneler için geliştirilmiş, ağır kan, 
kir, protein, nişasta gibi lekelerin bulunduğu beyaz çamaşırla-
rın temizliğinde katkı ürünü olarak kullanılan alkali bazlı yardım-
cı yıkama ürünüdür. Kan ve besin lekeleri gibi protein ve yağlı 
kirlerde etkilidir, protein, nişasta ve yağlı kirlerin arıtılmasında 
etkin olan enzim sistemleri ile güçlü bir temizlik sağlar. -

 yıkama suyundaki mineralleri ve kireci bağlar. Kir partikülle-
rinin yıkama suyunda askıda kalarak, tekrar çökmesini önleye-
rek çamaşırlarda grileşmeyi engeller. Ağır kirlerde çok etkilidir.

pH : 11-12 (%1 solüsyonda) 
Dozaj : -

Ambalaj : 15 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
2 gr/lt su
3 gr/lt su
4 gr/lt su

Ana Yıkama
0.5-1 gr/lt su

1 gr/lt su
1-2 gr/lt su
1-2 gr/lt su

VM60 Kireç Çözücü ve Renk Düzenleyici – Sıvı Yardımcı Yıkama
Çamaşırlarda kireç sebebiyle oluşan grilik ve sararma 
lekelerini giderici olarak kullanılan yardımcı yıkama ürünüdür. 

 demirden sararmış ve kireçten grileşmiş çamaşırları 
beyazlatır, yumuşatır ve kendi ana rengine dönüştürür. 
Tuz ruhu içermez. Rahatsız edici gaz çıkarmaz. Kireç ve 
demir oranı yüksek sularda çok etkilidir. Kullanım oranları; 
makinenin ana yıkama bölümüne dozajlanır. İşletmeniz için 
hazırlanan yıkama programına göre uygulama yapılmalıdır. 
Sıcak suda grilik derecesine göre 20-50 gr / lt suya dozajlanır.

pH : 2-3
Dozaj : -

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

WM70 Su Sertlik Giderici ve Kireç Önleyici – Toz Yardımcı Yıkama
Özellikle çok sert sularda kullanmak için geliştirilmiş yardım-
cı yıkama ürünüdür. Su sertliğini giderir ve kireci önler. İçe-
riğindeki özel temizleyiciler sayesinde kirecin sudaki kötü 
etkilerine engel olur. Yıkama etkisini arttırır, çamaşırlarda be-
yazlık sağlar, makineyi korur ve ömrünü uzatır. Kullanım oran-
ları; su sertlik derecesine göre 0.2-0.5 gr / lt suya dozajlanır.

pH : 1-2
Dozaj : 0.2 - 0.5 gr / lt

Ambalaj : 7,5 kg Kova

WM80 Çamaşır Yumuşatıcısı
Endüstriyel ve tüm ev tipi çamaşır makinelerinde kullanılmak 
üzere geliştirilmiş Antistatik etkili, doğal hoş kokulu çamaşır 
yumuşatıcısıdır.  havluların su emme kapasitesini 
artırır. Özellikle sert sular için geliştirilmiştir. Kullanımı ekonomik 
ve dozajı düşüktür. Hoş ve kokusu kalıcıdır. Antistatik özelliğinden 
dolayı elektriklenmelere tozlanma ve tüylenmelere engel olur. 
Kullanım oranları; 50 kg haznesi olan bir makinede ‘’normal 
kirli’’ kumaşlara yapılabilecek yıkama sayısı: 20 litre bidon ile 130 
yıkama, 5 litre bidon ile 33 yıkama ve 1 litrelik şişe ile 6 yıkamadır. 

pH : 3-4
Dozaj : 3-10 gr / 1 kg 

Ambalaj : 5L - 20L - 200L - 1000L

OCEAN Oda ve Çamaşır Parfümü
Her türlü çamaşır, kumaş döşemeli mobilya ve perde gibi 
tekstil yüzeyler üzerinde kullanılır. Çamaşır yumuşatıcısının 
parfüm etkisini artırır ve kalıcılık sağlar.  kötü kokuları
bastırır. Kalıcı ve etkilidir. Her ortamda kullanılabilir. Kumaş 
ve mobilyalarda leke bırakmaz. Ortam spreyi olarak havaya
ve direkt çamaşırlar üzerine püskürtülebilir.

pH : 6-7
Dozaj : -

Ambalaj : 5L - 20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

OXY POWDER Oksijen Bazlı Ağartıcı - Toz
Beyazlatmak ve leke çıkarmak amacı ile geliştirilmiş oksijen bazlı 
ağartıcı yardımcı yıkama ürünüdür. Mutlaka bir ana yıkama de-
terjanı ile birlikte kullanılmalıdır. Tekstil üzerine direkt uygulan-
mamalıdır. Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır.  
çamaşırları yıpratmaz. Güçlü ve etkilidir. Kullanımı güvenli ve çok 
ekonomiktir.

pH : 12-13 (%1 solüsyonda) 
Dozaj : -

Ambalaj : 15 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
2 gr/lt su
3 gr/lt su
4 gr/lt su

Ana Yıkama
2 gr/lt su
3 gr/lt su

3.6 gr/lt su
5 gr/lt su

chemie



Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

CHL POWDER Klor Bazlı Ağartıcı - Toz
Her su sertliğine uygun, endüstriyel çamaşır uygulamaları için 
klorlu toz ağartıcı yardımcı yıkama ve leke çıkarma ürünüdür. İ-
çerdiği kireç önleyiciler ve klor sayesinde çamaşırları beyazlatır, 
morarma ve sararmalara engel olur. Makinedeki kireçlenmeyi ön-
ler ve korozyona karşı korur. Mutlaka ana yıkama ürünü ile birlikte 
kullanılmalıdır. Tekstil üzerinde direkt kullanılmamalıdır. Özellikle 
yıkama suyu sıcaklığının düşük olduğu ortamlarda ekonomi sağ-
lar ve etkinliğini kaybetmez. Maximum 60 °C üzerindeki sıcaklık-
larda kullanılmalı, günlük yıkamalardan kaçınılmalıdır. Özel uygu-
lamalar haricinde, yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmasına özen 
gösterilmelidir.  çok ekonomiktir. Her ısıda etkilidir. Her 
su sertlik derecesi için uygundur. En inatçı lekeleri kolayca söker.

pH : 9-10 (%2 solüsyonda)
Dozaj : -

Ambalaj : 15 kg Kova

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
0.5 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su

Ana Yıkama
0.5 gr/lt su
1.2 gr/lt su
1.5 gr/lt su
2 gr/lt su

CHL LIQUID Klor Bazlı Ağartıcı - Sıvı
Endüstriyel çamaşır uygulamaları için özel klorlu ağartıcı leke 
çıkarma ürünüdür. Beyaz çamaşırların ağartılmasında lekelerin 
çıkarılmasında, kokuların giderilmesinde kullanılır. Yıkama veya 
ön daldırma işlemlerinde kullanılmalıdır, direkt tekstil üzerinde 
kullanılmaz. Yalnız beyaz çamaşırlarda kullanılmalıdır. Özellikle 
yıkama su sıcaklığının düşük olduğu şartlarda tercih edilmelidir. 
Ayrıca bulaşık makinelerinde ve daldırma usulü ile bulaşıklardaki 
protein ve nişasta lekelerinin çıkarılmasında da kullanılabilir. Özel-

 klor bazlı ağartma ve leke çıkartma ürünüdür. Hızlı ve et-
kilidir. Genel amaçlıdır. Içerdiği aktif klor sayesinde hijyen sağlar.

pH : 9
Dozaj : -

Ambalaj : 20L - 200l - 1000L

Kullanım Oranları

Yumuşak su
Orta sert su

Sert su 
Çok sert su

0-7
8-11

12-16
>17

Ön Yıkama
1 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su
1 gr/lt su

Ana Yıkama
1 gr/lt su

1.2 gr/lt su
1.5 gr/lt su

2 /lt su

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie



Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

STAİN R10 Lokal Leke Sökücü – Yağ ve Boya Sökücü
Tekstil üzerindeki doğal ve madeni yağ, tükenmez ve keçe-
li kalem, ayakkabı boyası, zift, katran, yağlı boya, mum, zamk vb. 
Lekelerin çıkarılmasında kullanılır.  yağ ve boya sö-
kücüdür. Çok etkili ve hızlıdır. Pratik, ekonomik ve kullanışlıdır. 

 tekstil üzerindeki lekelere direkt uygulanır. 1-2 
dakika bekletilir. Tekstili ısıtmak ve ovma işlemi yapmak, leke-
nin çıkartılmasını kolaylaştırır. Bol su ile durulanmalıdır. Renkli 
tekstillere uygulanmadan önce tekstilin görünmeyen bir kö-
şesinde test edilmelidir. Dağılma riski olan zift, katran, mürek-
kep, vb. Lekelerde vakum makinesi kullanılması tavsiye edilir. 

pH : 2
Dozaj : -

Ambalaj : 1L - 5L - 20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

STAİN R20 Lokal Leke Sökücü – Tanin + Çay + Kahve
Özellikle tekstil üzerindeki her türlü çay, kahve, meyve suyu, 
kakao, kırmızı şarap, hardal, dondurma, çimen, yemek sosları, 
nikotin gibi lekelerin çıkarılmasında kullanılır.  etkili ve 
hızlıdır.   tekstil üzerindeki lekelere direkt uygulanır. 
1-2 dakika beklenir. Tekstili ısıtmak veya ovma işlemi yapmak 
lekelerin çıkartılmasını kolaylaştırır. Bol su ile durulanmalıdır. Renkli
tekstilde uygulamadan önce tekstilin görünmeyen bir köşesinde
test edilir. 

pH : 1-2
Dozaj : -

Ambalaj : 1L - 5L - 20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

STAİN R30 Lokal Leke Sökücü – Protein ve Kan Sökücü
Yüksek oranda enzim içeren protein ve kan sökücü bastırma 
ürünüdür. Tekstilin içine işlemiş kan, süt, kakao, yumurta, 
vücut kiri, et sosları gibi zor lekelerin çıkarılmasında kullanılır. 

Protein ve Kan sökücüdür. Pişmiş lekelerde etkilidir. 
Pratik ve kullanışlıdır. Enzim içerir. Renkli ve hassas çamaşırlar için 
uygundur.  lekeli çamaşırlar ılık suda (maksimum 
55 °C) belirlenmiş miktarda ürün kullanılarak lekenin durumuna 
göre ½ 12 saat bekletilir. Daha sonra çamaşırlar normal yıkama 
programında yıkanır.  lekenin durumuna göre 
5-10 gr/lt suya.

pH : 10-11
Dozaj : -

Ambalaj : 3 kg Kova
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Çamaşır Hijyen Ürünleri
Leke Sökücüler

STAİN R50 Lokal Leke Sökücü - Pas Sökücü
Tekstil üzerindeki pas lekelerinin çıkarılması için kullanılır. -

 pas sökücü. Etkili ve hızlı. Pratik ve kullanışlı. 
tekstilde direkt pas lekelerinin üzerine uygulanır. 1-2 dakika bek-
lendikten sonra temiz su ile durulanır. Tekstil yıkamaya alınmadan 
3-5 dakika önce leke üzerine lokal olarak uygulanır. Durulama 
yapmadan çok uzun süre tekstil üzerinde kalması engellenmelidir. 
Tekstil dışında aside dayanıklı her türlü yüzeyden pas sökmek için 
de kullanılabilir. Renkli tekstillerde uygulamadan önce tekstilin gö-
rünmeyen bir köşesinde test edilmelidir. 

pH : 3-4
Dozaj : -

Ambalaj : 1L - 5L - 20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

STAİN R40 Lokal Leke Sökücü – Boya ve Renk Düzenleyici
Her türlü çamaşır makinesinde ve her türlü beyaz tekstilde 
güvenle kullanılabilir. Boyanmış beyaz çamaşırların eski 
rengine döndürülmesinde ve sudaki demir nedeniyle sararmış 
çamaşırların beyazlatılmasında kullanılır. Renkli tekstilde kesinlikle 
kullanmayınız. Yalnız profesyonel kullanım içindir. 
çok etkili boya sökücüdür. Renk indirgeyici ve onarıcı. Kullanım 

boyanmış ve rengi değişmiş beyaz çamaşırlarda belirtilen 
miktarda Stain R40 ile yüksek sıcaklıkta (70-80 °C) 15-20 dakika 
yıkama yapılır. Durulama yapıldıktan sonra normal yıkama işlemi 
uygulanır. Deterjanla birlikte kullanılmaz. Yıkama suyunda sürekli 
demir var ise son durulama suyunda Stain R40 kullanılabilir. 
Sıcaklık yüksek tutularak (45-50°C) son durulama süresi 10 dakika 
yapılır. Yumuşatıcı ile birlikte son durulama suyunda kullanılabilir. 

 boyanmış çamaşırların beyazlatılmasında
10-25 gr / lt suya. Son durulamalarda 2-5 gr / lt suya. 

pH : 10
Dozaj : -

Ambalaj : 5 kg Kova
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El ve Cilt
Bakım Ürünleri

El ve Cilt
Bakım Ürünleri
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HR130 El ve Cilt Dezenfektanı
Hastanelerde, bakım evlerinde (huzur evleri gibi), gıda maddesi 
üreten ve işleyen işletmeler ve diğer tüm hijyen gerektiren sahalar-
da, hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda kullanılan çabuk etki 
eden, alkol içeren bir üründür.  bakterilere (MRSA, EHEC 
ve Tüberküloz bakterileri dahil), mantarlara ve pek çok sayıdaki 
virüslere karşı Almanya ve Türkiye’de test edilmiş ve etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Avrupa normları EN 1500, EN 12791, EN 13624, 
EN 13727, EN 14348 ve EN 14476‘ ya göre test edilmiştir. Der-
matolojik olarak test edilmiştir. Sürekli ve yoğun kullanımda cilde 
zarar vermez, renksiz ve kokusuzdur ve aynı zamanda cilt üzerinde 
artık bırakmaz.

pH : 7
Dozaj : -

Ambalaj : 100ml - 500ml - 1L - 5L

HW7 Hijyenik Sıvı El Temizleyici
Rotlich® HW 5 hijyen standartlarının olması gerektiği ve sık el 
yıkama ihtiyacı duyulan işletmeler için geliştirilmiş sıvı el sabu-
nudur. Ph değeri cilt için uygundur ve içeriğindeki özel bakım 
yağları ile elleri kurutmadan ve tahriş etmeden temizler. Özel-
likle gıda üretim yerleri, büyük mutfaklar ve hastaneler için ge-
liştirilmiştir.  Ph dengelidir cildi kurutmaz. Gıda yerleri 
için uygundur ve koku içermez. Kolayca durulanır. Alkol ve QAC 
içermez. Kullanım; 2-3 ml HW5 ele alınır ve yaklaşık 30 saniye bo-
yunca eller iyice ovarak temizlenir. Sonra temiz suyla durulanır.

pH : 5-6
Dozaj : -

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

HW9 Vücut ve El Şampuanı - Premium
Rotlich® HW9 dermatolojik özler ve cilde uygun temizlik madde -
leri içeren, hijyenik el ve vücut yıkamalarında kullanılan özel te-
mizleyicidir.  Ph dengelidir ve özellikle hassas ciltler için 
geliştirilmiştir. Hoş kokulu ve bol köpüklüdür. Boya ve formaldehit 
içermez.

pH : 5-6
Dozaj : -

Ambalaj : 5L - 200L - 1000L

FOAM El Sabunu - Köpük
Rotlich® Foam el ve yüz temizliğinde güvenle kullanılabilen, hijyen 
standartlarının olması gerektiği ve sık el yıkama ihtiyacı duyulan 
işletmeler için geliştirilmiş sıvı el köpük sabunudur. Ph değeri cilt 
için uygundur ve içeriğindeki özel bakım yağları ile elleri kurut-
madan ve tahriş etmeden temizler.  Ph dengelidir cildi 
kurutmaz. Bol köpüklü ve hoş kokuludur. Kolayca durulanır. Köpük 
aparatı ile kullanılır. Kullanım; köpük sabun dispanserinden direkt 
kullanılır.

pH : 5-6
Dozaj : -

Ambalaj : 5L – 20L - 200L - 1000L

El ve Cilt
Bakım Ürünleri

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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Boya Koruma ve
Çizik Gidericiler
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NR.1 Heavy Cut - Ağır Çizik Giderici - Orbital + Rotary
Boya üzerinde oluşan ağır çizik, hare ve hologramları gidermek 
için ideal bir üründür. İçerdiği mikro aşındırıcılar sayesinde derin 
çizikleri giderirken bir cila gibi davranarak kısa sürede hologram-
sız, derin ve parlak bir yüzey oluşumu sağlar. Yüksek oranda Alü-
minyumoksit katkı formülü sayesinde yüzeyde ısınmadan özel 
süngeri ile çok hızlı işlem görür ve kesinlikle toz tutmaz. Orbital 
ve Rotary çalışılabilir. Tek uygulama ile çizik, oksidasyon giderme 
ve yüksek parlaklık sayesinde zamandan tasarruf edersiniz. Uy-
gun ortam ve yüzey sıcaklığında sıfıra yakın tozlanma ve kolayca 
silinme imkanı sağlar. Geç kuruma özelliği sayesinde, daha geniş 
alanlarda rahatça kullanılabilir. 1200 kum ve üstü zımpara izlerini 
giderir. Çizilmeye dayanıklı sert boyalar dahil tüm boya tiplerin-
de kullanılabilir. Dolgu maddesi ve Silikon içermez. Orbital maki-
ne için; Kuzu keçesi ya da Gri süngeri ile maksimum aşındırıcıdır.

pH : 7-8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L -20L - 200L

NR.2 Medium Cut  - Hare & Hologram Giderici - Orbital + Rotary
Boya üzerinde oluşan ağır çizik, hare ve hologramları gidermek 
için ideal bir üründür. İçerdiği mikro aşındırıcılar sayesinde derin 
çizikleri giderirken bir cila gibi davranarak kısa sürede hologramsız, 
derin ve parlak bir yüzey oluşumu sağlar. Yüksek oranda Alümin-
yumoksit katkı formülü sayesinde yüzeyde ısınmadan özel süngeri 
ile çok hızlı işlem görür ve kesinlikle toz tutmaz. Orbital ve Rotary 
çalışılabilir.

Tek uygulama ile çizik, oksidasyon giderme ve yüksek parlaklık sa-
yesinde zamandan tasarruf edersiniz. Uygun ortam ve yüzey sıcak-
lığında sıfıra yakın tozlanma ve kolayca silinme imkanı sağlar. Geç 
kuruma özelliği sayesinde, daha geniş alanlarda rahatça kullanıla-
bilir. 1500 kum ve üstü zımpara izlerini giderir. Çizilmeye dayanıklı 
sert boyalar dahil tüm boya tiplerine kullanılabilir. Dolgu maddesi 
ve Silikon içermez. Orbital makine için; Kuzu Keçesi ya da Bordo 
sünger ile maksimum aşındırıcıdır.

pH : 6
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L -20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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NR.3 Fine Finish Polish - Hare & Hologram - Orbital + Rotary
Boya üzerinde oluşan ince çizik, hologram ve koyu renk boyalar-
daki dalgalanmaları tamamen yok eder. Yüzeylere renk derinliği, 
profesyonel derecede yüksek parlaklık ve yansıma kazandırır. Uzun 
süre boyadaki matlaşmayı önler. Boyalı plastik yüzeylerde ve araç 
farlarında hafif kusurları gidermek ve parlatmak için kullanılabilir. 
Yeni araçlarda koruyucu Wax öncesi ince çizik ve hologramları gi-
dermek ve boyayı temizlemek için ideal finish ürünüdür. Yüksek 
performanslı formülü sayesinde araç yüzeyine seramik öncesi iş-
lem yapıldığında seramiğin ömrünü uzatır. İnce çizik alma, holog-
ram, oksidasyon giderme, yüksek parlaklık ve geç kuruma özelliği 
sayesinde, daha geniş alanlarda kullanılabilir. 3000 kum ve üstü 
zımpara izlerini giderir. Çizilmeye dayanıklı sert boyalar dahil tüm 
boya tiplerinde kullanılabilir. Dolgu maddesi ve silikon içermez.

pH : 8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L -20L - 200L

1-Step Car All İn One - Orbital + Rotary
Rotlich® 1-Step Car pastası hangi amaçla kullanmak isterseniz 
o yönde çalışan bir üründür. Özellikle Hızlı ve kusursuz çözüm 
için tasarlanmıştır. İçeriğindeki özel hazırlanmış karışım sayesin-
de tek bir işlemle çok büyük bir parlaklık sağlar. Araç yıkamala-
rında oluşabilen yüzeydeki harelenmeleri ve çizikleri yok eder.

Çizik alma ve parlatma yeteneğine sahip özel formülü işle-
rinizi çok kolaylaştırır. Aynı ürünü farklı sertliklerdeki polisaj 
pedleri ile kullanarak etkisini artırıp azaltabilirsiniz. Koruma 
özelliğine de sahiptir. İnce çizikleri hologramları ve oksidasyon gi-
derir. Homojen yüzey oluşturur. Dolgu maddesi ve silikon içermez.

pH : 7-8
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L -20L - 200L

NR.10 Seramik Kaplama - Premium Car Protection 
Özel formülü sayesinde kimyasal olarak sıvı cam özellikleri gös-
teren, dış etkenlere karşı koruma sağlayan koruyucu bir kap-
lamadır.  su itici özelliği vardır. Uzun süre parlak ve 
canlı bir görünüm sağlar. Darbe ve çizilmelere karşı koruma 
sağlar. Kuş pisliklerinin boyaya zarar vermesini engeller. Özel 
kir itici kimyasal yapısı sayesinde tozlanmaları geciktirir, zift 
ve diğer kirlerin yüzeye tutunmasını engeller. Yıkamada kim-
yasal deterjan tüketimini azaltır. Zehirli maddeler içermez.

pH : 3-4
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 50ml - 1L - 5L - 20L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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AT10 Endüstriyel Genel Temizleyici - İç Dış Detay
Rotlich® AT10 kapsamlı kullanım alanına sahip endüstriyel temiz-
leyicidir. Yoğun yağımsı, yağlı, isli ve inatçı kirlerin temizliğinde 
idealdir. Malzeme uyumluluğu mükemmeldir; plastik, conta, lastik, 
kauçuk ve hassas metal yüzeyleri korur. Laboratuvarda alüminyum 
uygunluğu onaylanmıştır. Olağan üstü temizlik etkisine sahiptir. 
Aşınmayı önler. Fosfat içermez. Doğada biyolojik çözünür. Kolayca 
durulanabilir.

pH : 12-13
Dozaj : 50-500ml / 10L

Ambalaj : 1L - 5L - 20L - 200L - 1000L

AT20 Kireç ve Pas Sökücü - Hassas Yüzeyler İçin
Rotlich® AT20 zorlu kirlerin, kireçli yüzeylerin ve pas kalıntılarının 
temizliğinde kullanılan konsantre temizleyicidir. Hassas yüzeylere 
zarar vermez. İçeriğindeki özel katkı maddeleri ile uygulama ya-
pılan yüzeyde aşınmaya karşı koruyucu bir katman oluşturur, bu 

  .rudnugyu niçi mork ev muynimüla ,kileÇ .rellegne ıyamnalsap ad

pH : 0-1
Dozaj : 500 ml/10L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L

AT30 PREMIUM Cilalı Fırçalı Araç Şampuanı
Rotlich® AT30 içeriğindeki özel katkı maddeleri ile çok iyi temizle -
me, kurutma ve parlatma özelliğine sahiptir. Oto yıkama tesisleri, 
arabalarda tazyikli püskürtme sistemleri ve manuel uygulama için 
uygundur. Rotlich® AT30 biyolojik olarak doğada kolayca çözünür. 
Ö-norm B 5105’e göre yağı ayırma özelliğine sahiptir. Nakliye şir-
ketlerinde, araç  iç ve dış temizliğinde, brandalar ve çadır temizli-
ğinde kullanılır. 

pH : 9-10
Dozaj : 250ml/10L

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT35 PREMIUM Susuz Araba Yıkama
Rotlich® AT35 susuz temizlik için hazırlanmış özel bir üründür. 
Araba galerilerinde sergilenen araçların temizliğinde kullanılabilir. 
Özel mikrofiber bez ile arabalar silinmelidir. Mükemmel temizle-
me gücüne sahiptir. Dört özellik bir aradadır. Arabayı çizmeden 
temizler, cilalar, parlatır ve uzun süreli koruma sağlar. Antistatik 
özelliği vardır tozlanmayı geciktirir. Lütfen sadece su ilavesi olma-
dan kullanın, bu ürün susuz ortam için geliştirilmiş bir üründür.

pH : 9-10
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 5L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie



Otomotiv

AT40 Kireç ve Pas Sökücü - Jant Temizleyici
Rotlich® AT40 asite karşı dayanıklı yüzeylerdeki kireç, yağ ve pas 
kirlerinin temizliğinde kullanılan yüksek derecede aktif ve etkili bir 
konsantre temizleyicidir. Materyal koruyucudur ve aynı zamanda 
pas veya fren tozu gibi inatçı kirleri temizler. Alüminyum ve çe-
lik jantların, plastik kapakların, alüminyum parçaların, fayansların 
ve diğer aside karşı dayanıklı yüzeylerin temizliğinde kullanılır.

pH : 0-1
Dozaj : 25-200ml / 1L

Ambalaj : 1L - 5L - 200L

AT60 Böcek Sökücü ve Cam Suyu
Rotlich® AT60 böcek sökücü oto yıkama tesislerinde, ön püskürt-
me sistemleri ve manuel uygulama için uygundur. Polikarbonat 
uyumluluğu test edilmiştir. Kalıntısız temizler, kiri ve yapışan bö-
cekleri kolay çözer ve kolayca durulanabilir. 5 litre suya 40-100 ml 
AT60 katarak mükemmel araba cam suyu elde etmiş olursunuz. 
Kışın donma tehlikesi olduğundan cam suyu olarak kullanımı uy-
gun değildir.

pH : 11-12
Dozaj : 50-200ml / 1L

Ambalaj : 1L – 5L -  200L

AT100 ECO Cilalı Fırçasız Oto Şampuanı - Köpük
Fırça ve süngere gerek kalmadan temizler. Araçların dış yüzeyinde 
kullanılır. Özel formülü sayesinde araçların dış aksamlarına, boyası-
na zarar vermeden temizler.  içeriğindeki bakım mad-
deleri sayesinde yüzeyi korur ve parlaklık verir. Konsantre bir ürün-
dür. Gerektiği oranda sulandırılarak makine vasıtası ile uygulanır.

pH : 12-13
Dozaj : 1L / 60L su tankına

Ambalaj : 20L – 200L – 1000L

AT150 ECO Cilalı Fırçalı Oto Şampuanı
Fırça ve sünger kullanılarak yapılan yıkamalar içindir. Araçların dış 
yüzeyinde kullanılır. Özel formülü sayesinde araçların dış aksam-
larına, boyasına zarar vermeden temizler.  içeriğindeki 
bakım maddeleri sayesinde yüzeyi korur ve parlaklık verir. Kon-
santre bir üründür. Gerektiği oranda sulandırılarak elle uygulanır.

pH : 12-13
Dozaj : 20-100ml / 1L

Ambalaj : 20L – 200L – 1000L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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AT200 ECO Oto Jant Temizleyici
Jantlarda biriken balata tozları, katran, çamur, yağ gibi kirlerin te-
mizlenmesini sağlar. Bu tip lekeleri janttan kolaylıkla söker, mü-
kemmel bir temizlik sağlar. Alüminyum ve çelik jantlarda güvenle 
kullanılabilir. Konsantre bir üründür. Uygun oranda seyreltilerek 
spreyleme vasıtası ile kullanılır.

pH : 11-12
Dozaj : 250ml/10L

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT250 ECO Lastik Parlatıcı
Araçların lastiklerinin temizlenmesi ve parlatılması amacıyla kul-
lanılır. Elektriklenmeyi önlediğinden lastiklerin uzun süre tozlan-
mamasını ve parlak, bakımlı durmasını sağlar. Uygulama sonrası 
lastiklerin daha geç kirlenmesini sağlar. Solvent bazlıdır. Ateşle 
yaklaşmayınız. Kullanıma hazır bir üründür. Doğrudan uygulanır.

pH : 2-3
Dozaj : 250ml/10L

Ambalaj : 1L – 5L – 20L – 200L – 1000L

AT300 ECO Torpido Parlatıcı Süt Cila
Araçların torpido, tampon vb. plastik parçalarının/yüzeylerinin te-
mizliğinde kullanılır.  konsantre bir üründür. Gerektiği 
oranda sulandırılarak uygulanır. Yüzeylere parlaklık verir ve korur. 
Elektriklenmesini engelleyerek uzun süre toz tutmamasını sağlar. 
Hoş kokulu bir üründür.

pH : 5-6
Dozaj : İsteğe göre 1: 3L

Ambalaj : 20L - 200L

AT350 ECO Oto Parfüm - Kavun
Araç içerisinde kullanılır ve hoş bir koku bırakır.  sigara 
gibi her türlü istenmeyen kokuyu bertaraf eder. Özel esansları sa-
yesinde araç içerisinde ferah bir ortam oluşturur. Kullanıma hazır 
bir üründür. Doğrudan uygulanır. Sıvı formdadır. Uyarı; ateşle yak-
laşmayınız.

pH : 6
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 5L - 20L - 200L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L
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HR130 Oto BOMB Klima Temizleyici ve Koku Giderici - Aerosol
Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölümlerin-
de kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı ve hijyenik klima temizlik 
ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden oldu-
ğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku 
bırakır.  kullanımı çok pratiktir. Herkes kullanabilir. 

pH : -
Dozaj : -

Ambalaj : 24 X 150ml

HR130 Aerosol El ve Cilt Dezenfektanı
Hastanelerde, bakım evlerinde (huzur evleri gibi), gıda maddesi 
üreten ve işleyen işletmeler ve diğer tüm hijyen gerektiren sahalar-
da, hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda kullanılan çabuk etki 
eden, alkol içeren bir üründür.  bakterilere (MRSA, EHEC 
ve Tüberküloz bakterileri dahil), mantarlara ve pek çok sayıdaki 
virüslere karşı Almanya ve Türkiye’de test edilmiş ve etkili olduğu 
kanıtlanmıştır. Avrupa normları EN 1500, EN 12791, EN 13624, 
EN 13727, EN 14348 ve EN 14476‘ ya göre test edilmiştir. Der-
matolojik olarak test edilmiştir. Sürekli ve yoğun kullanımda cilde 
zarar vermez, renksiz ve kokusuzdur ve aynı zamanda cilt üzerinde 
artık bırakmaz.

pH : -
Dozaj : -

Ambalaj : 24 X 125ml

SD50 PREMIUM Sentetik Deri, Plastik ve Torpido Temizlik ve Bakım
Suni ve doğal deriden imal edilmiş tüm sandalye kaplamalarını ve 
diğer suni ve doğal deriyle imal edilmiş yüzeyleri temizler, bakımı-
nı yapar ve korur. Ayrıca suya dayanıklı bütün matlaşmış yüzeyler 
için uygundur. Araç iç ve dış alanlarda kullanılabilir. Torpido, lastik 
ve plastik yüzeylerde kullanılır. Tehlikeli maddeler içermediğinden 
madde uyumu çok iyidir.  antistatik özelliğinden dola-
yı tozlanmayı geciktirir. Yüzeyde uzun süre parlaklık sağlar. Araba
genel temizliğinden sonra motor bölümünde de kullanılır.
Sıcaktan dolayı çatlama yapmaz. 

pH : < 7.5
Dozaj : Kullanıma Hazır

Ambalaj : 1L - 5L - 200L 

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

1L 5L 20L 200L 1000 L

chemie
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