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ANTİBAKTERİYEL ÇAMAŞIR
YIKAMA HİJYENİ

Antibakteriyel
Çamaşır Yıkama Hijyeni

• Hijyen sağlamak için 60-90 derece gibi yüksek
sıcaklıklara gerek kalmaz; böylece giysilerin
renkleri korunur

• Düzenli kullanımda çamaşırlar
antibakteriyel özellikle temiz kalır ve taze
kokusunu korur.

• Düşük ısıda hijyen sağlayarak enerji tasarrufu
sağlar.

• Tüm çamaşırlarda kullanıma uygundur.
• Yumuşatıcı haznesine 2 kapak eklenir.

682615

• Yumuşatıcıyla ya da yumuşatıcısız
kullanılabilir.

8

• 30 derecede bile bakterilerin %99,9’unu yok
eder.

200512

Deterjan Yetmez

1

Halı Şampuanı

(Elde Temizlik için)

• Halılarınıza kabarık bir görünüm
kazandırır, uzun süre kir ve leke
tutmasını önler.

2

• Oluşan kuru köpük ile
kir ve lekeler halı ve
döşemeden kolayca
temizlenir.
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561588

• İstenilen sıklıkta kullanılır.

8 690394

• Güçlü, klasik kokulu ve lavanta kokulu
çeşitleri ile kullanım sonrası halı ve
döşemelerinizde hoş bir koku bırakır.

690394 634992

• Durulama ve fırçalama
gerektirmez.

8

• Halı ve döşemelerinizi derinlemesine
temizler, temizliğin ışıltısı kalır.

Lavanta

Üstün Temizlik,
Mükemmel Parlaklık

Halı Şampuanı

(Makine için)

690394 700840

• Tüm halı yıkama
makinelerinde kullanıma
uygundur.

8

• Halı ve döşemeleri
yıpratmadan derinlemesine
temizler, parlatır.

• Halılarınıza kabarık
görünüm kazandırır, uzun
süre kir ve leke tutmasını
önler.

Lavanta

• Güçlü parfümleri ile kullanım
sonrası evlerde hoş koku
bırakır.

8 690394 561564

Üstün Temizlik,
Mükemmel Parlaklık

3

Fakir Parkett

• Kirleri ahşap yüzeye zarar vermeden temizler.
• Temizlenen yüzeylerde doğal bir parlaklık sağlar.

4

• Özel parfümü ile ortamda hoş
koku bırakır.
• Parkeler, ahşap kapı pencere ve
merdivenler, mutfak dolapları gibi
tüm ahşap yüzeylerde güvenle
kullanılır.
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• Fakir Parkett Ahşap Temizleyici formülü tüm
ahşap yüzeylerin temizliği ve günlük bakımı için
geliştirilmiştir.

690394 701304

Doğal Parlaklık,
Mükemmel Koruma

Fakir Magic

• İz ve yapışkanlık bırakmaz,
yüzeylere zarar vermez.

• Özel formülü ile yüzeyleri kısa zamanda temizler,
parlatır.

• Hoş kokusu ile evinizin havasını değiştirir.

• Durulama ve kurulama gerektirmeden pratik
temizlik sağlar.
• Temizlenen yüzeylerde doğal parlaklık ve ışıl ışıl bir
görünüm sağlar.

• Fayans, seramik, mermer ve mozaik gibi
yıkanabilir sert yüzeylerde, parke, ahşap
kapı pencere gibi tüm ahşap yüzeylerde
güvenle kullanılabilir.

8

• Fakir Magic 2’si 1 Arada, ahşap ve sert
yüzeylerin günlük bakımında kullanılır.

690394 701403

Doğal Parlaklık,
Hijyenik Koruma

5

Fakir PowerPro Banyo

• Nano parçacıklar yüzeyi kaplayarak
kirlenmeyi geciktirir.

• Seramik yüzeyler, duş kabinleri ve diğer tüm
banyo yüzeylerinde kireç oluşumunu önler.

• Banyodaki tüm yüzeyler ilk günkü
parlaklığını korur.

• Kireci önler, extra hijyen sağlar.
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6

• Özel nano formülü sayesinde seramik ve cam
yüzeylerden suyun film şeridi gibi akıp gitmesini
sağlar.

690394 700413

7IN1 Nano Teknolojili
Temizlik Gücü

Fakir
PowerPro
Mutfak

Fakir Steel

Ultra Güçlü
Yağ Sökücü

• Ocak, ızgara, fırın, aspiratör,
tencere, tava ve tezgah gibi mutfak
ekipmanlarında kullanılabilir.

• Ürün yüzeye az bir miktar
püskürtülür. Hav bırakmayan
yumuşak bir bez yardımı ile yüzeye
çok ince tabaka olarak yedirilir.
• Uygulandığı yüzeylerde hoş koku
bırakır.

690394 701328

• Ocak, fırın, davlumbazlarda bulunan
inatçı yağları derinlemesine temizler.

• Özel formülü mutfaklardaki
tüm paslanmaz çelik yüzeylerin
günlük temizlik ve bakımını yapar,
yüzeyleri parlatır.

8

• Yüzeylere zarar vermez.

690394 700406

• Güçlü formülü ile ovalama
gerektirmeden yağları yok eder.

8

• Fakir PowerPro Mutfak, kurumuş ve
yanmış yağ lekelerini kolayca temizler.

Çizmeden
Temizler, Parlatır.

7

Fakir MultiPlus

• Banyoda; küvet, fayanslar, lavabo, duş, klozet
ve mermer yüzeylerde, Mutfakta; tezgah, ocak
ızgarası, dolap kapakları, evye ve buzdolabı
temizliğinde kullanılabilir.

8

• Araç içindeki tüm sert yüzey ve
döşemelerde kullanılabilir.
• Çamaşır makinelerinde ana yıkama
deterjanı ile birlikte kullanıldığında
çamaşırlarınızın daha beyaz ve daha
parlak görünmesini sağlar.
• Yoğun parfüm kokusu ile ferahlık verir.
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• Çamaşırlarda, tül perde, halı, koltuk ve tüm
döşemelerde, kapı, duvar, laminant parke,
PVC ve cam gibi silinebilir ve yıkanabilir tüm
yüzeylerde kullanılır.

690394 205024

Temizlikte
Ortak Çözüm

Fakir Active Armatür&Duş

• Paslanmaz çelik armatürler, duş
kabinleri, küvet ve seramik yüzeylerde
kullanılabilir.

• Düzenli kullanımda nano teknoloji özel formülü
sayesinde suyun yüzeyden kolayca akıp
gitmesini sağlarken, yüzeyin kirlenmesini ve su
lekelerinin yerleşmesini önleyerek kalıcı temizlik
ve hijyen sağlar.

• Kirecin matlaştırdığı yüzeyleri parlatır.

8

• Armatürlerde, duşa kabinlerde ve banyo
yüzeylerinde oluşan kir, kireç ve sabun
kalıntılarını derinlemesine temizler.

690394 642065

5IN1 Nano Teknolojili
Temizlik Gücü

9

Fakir Climax

10

• Ekipmanların korunmasını ve verimli
çalışmasını sağlar.
• Temizlenen klima daha verimli çalışır.
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• Güçlü formülü sayesinde havalandırma filtreleri
ve ısı değişim elemanları üzerinde biriken ve
filtreleri tıkayan yağlı kirleri ve tozları etkili bir
şekilde temizler.

690394 700987

Klimanızı Temizler,
Havanızı Güzelleştirir

Fakir LCD Cleaner

• İçerdiği doğal yüzey aktif maddeler ve anti
statik etkisi sayesinde LCD gibi hassas
yüzeylerde iz bırakmaz, çizmez, tozlanmayı
geciktirir.

8

• Fakir LCD Cleaner, PC, LCD, LED, plazma ve
laptop ekranları, fotoğraf makinesi lensleri,
gözlük camları, yazıcı, fotokopi, fax gibi büro
malzemelerinin dış yüzey temizliğinde kullanılır.

690394 632134

Ekran Temizleyici

11

Radyatör Antifrizi -35oC

12
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8 682615

• Benzinli ve dizel motorlu araçlarda
kullanıma uygundur. Mono etilen
glikol bazlıdır. Soğutma suyunun
soğuk havalarda donmasını,
sıcak havalarda ise kaynamasını
engellediğinden yaz-kış
kullanılmalıdır. Direkt kullanıma
uygundur.

200307

4 Mevsim
Üstün Koruma

Buğu Önleyici

• Uygulayacağınız yüzey kuru ve temiz olmalıdır.
• Sadece iç camlara uygulanmalıdır.
• Şişeyi çalkalayın ve cama bir miktar püskürtün.
• Temiz ve kuru bir bez ile cama yüzeye yayınız.
• İyi sonuç alabilmek için haftada bir uygulayın.

8 682615

• Soğuk ve yağmurlu havalarda
camlarda ve aynalarda oluşan
buğulanmayı önler ve tekrar
buğulanmasını uzun süre engeller. Leke
ve kalıntı bırakmaz. Araç ve mağaza
camları, banyo aynaları vb. camsı
yüzeylerde güvenle kullanılır. Plastik ve
kauçuğa zarar vermez.

200277

Cam ve Aynalarda Buğulanmayı
Önler, Leke ve Kalıntı Bırakmaz.

13

Yağmur Kaydırıcı

14
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• Kullanmadan önce otomobilinizin
camını uygun bir bez ile
temizleyiniz.
• Camın dış yüzeyine yağmur
kaydırıcı püskürtünüz. Temiz bir bez
ile ürünü yayınız.
• Daha etkili sonuç için yaklaşık
1 dakika bekledikten sonra ürünü
tekrar uygulayınız.

8 682615

• Yağmur damlacıklarının cama tutunmasını zorlaştırır.
Yüzeyde oluşan damlaların rüzgarla kaymasını ve
kirlerin yüzeye tutunmasını önleyerek sürüş güvenliğini
arttırır. Uygulandığı yüzeyin üzerini kaplayarak tamamen
görünmez bir katman oluşturur ve cam yüzeyin dokusunda,
görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmaz.
Çamur ve tozların camlara yapışmasını geciktirirken,
camların temizlenmesini de kolaylaştırır. Otomobil camları
ve aynaları, mağaza camları, duşakabin vb. suya maruz
kalan cam yüzeylerde kullanılabilir.

200284

Damlaların Rüzgarla Kaymasını Sağlar.
Kirlerin Yüzeye Tutunmasını Önler.

Buz Çözücü

• Buzlanmış camlara yeteri kadar püskürtün.
• Kısa bir süre etki göstermesini bekleyin.
• Yüzeyi bir buz kazıyıcı ile temizleyin.

8 682615

• Otomobil camındaki kar, buz ve kırağıyı
kolayca çözer. Net ve güvenli görüş
sağlar. Otomobil camları dışında farlar,
aynalar, silecekler, donmuş kapı kilitleri,
kapı lastikleri vb. tüm donmuş yüzeylerde
kullanılabilir. Boyalara, kauçuklara ve
plastik yüzeylere zarar vermez.

200291

Cam ve Tüm Donmuş
Yüzeylerde Kullanılır.
Kar ve Buzu Kolayca Çözer.

15

Torpido Temizleyici

• Direk güneş ışığı altında uygulanmamalı,
uygulanan yüzey sıcak olmamalıdır.

16

• Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız.
Kullanılacak yüzeye püskürtünüz ve temiz
bez veya sünger ile dağıtınız.
• Ürünün yüzeye nüfus etmesini bekleyiniz.
Ardından kuru bez ile siliniz.
• Vites, paspas, cam ve kumaş gibi
kayganlık istenmeyen yüzeylerde
kullanmayınız.
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8 682615

• Yüksek performanslı özel formülü ile aracınızın
torpidosunu güneşten ve soğuktan korur.
Torpidonun çatlamasını engeller, ilk günkü
gibi yeni ve parlak görünmesini sağlar.
Aracınızın plastik, vinil, kauçuk alanlarında
kullanılabilir. Anti statik formülü sayesinde
uygulanan yüzeyde tozlanmayı geciktirir.

200260

Güneşten ve Soğuktan Korur.
Tozlanmayı Geciktirir.

Lastik Temizleyici
ve Parlatıcı

• Şişeyi iyice çalkalayınız. Kuru ve temiz yüzeye
püskürtünüz. Formülün nüfuz etmesi için 3-5 dakika
bekleyiniz. Daha iyi sonuç için ürünü tekrar uygulayın
ve bekletiniz. Küçük alanlarda uygulamak için ürünü
temiz bir bez üzerine püskürtüp uygulayınız.
• Yüzeye gerektiğinden fazla ürün uygulandıysa kuru
bir bez ile siliniz. Ürünü aracın diğer aksamları ile
temas ettirmeyiniz. Bisiklet tekerlekleri ve yüzeyin
kaygan olmasını istemediğiniz yerlerde kullanmayınız.

8 682615

• Geliştirilmiş formülü ile lastiklerinize
siyah, parlak ve temiz görünüm
kazandırır. Yağmur ve yıkamalara
karşı dayanıklıdır. Lastiklerinizin
yeni görünmesini sağlar. Güneş ve
ultraviole ışınlar nedeniyle oluşan
çatlak ve kurulukların oluşmasını
engeller. Lastiklerde tozlanma ve
kirlenmeyi geciktirir.

200253

Parlak ve Temiz Görünüm Kazandırır.
Tozlanma ve Kirlenmeyi Geciktirir.
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Araç İçi Temizleyici

18

• Ürünü çalkalayınız ve püskürtme
konumuna getiriniz. Ürünü kirli
bölgelere püskürtünüz.
• Tüylenmeyen temiz bir bezle ile
bölgeyi siliniz.
• Katılaşmış kirleri, sünger veya fırça
yardımı ile temizleyiniz.
• Daha sonra durulayınız.
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8 682615

• Otomobil, ev ve ofis kullanımları için uygundur.
Araç içindeki kumaş, deri döşemeler, halılar ve
plastik aksamların derinlemesine temizliğinde
kullanılan güçlü, etkili bir üründür. Ev ve ofis
ortamındaki kumaş, vinil, deri döşemeler ile
halılar ve plastik yüzeyler, ahşap, lake mobilya,
dolapların yüzeylerindeki kir ve lekeleri zarar
vermeden temizler. Kullanıldığı bölgelerde etkin
temizlik sağlar.

200239

İnatçı Kir ve Lekeleri Temizler.

Jant Temizleyici
ve Parlatıcı

• Jantlarınızı temiz su ile durulayarak kaba
kirlerden arındırınız. Şiseyi iyice çalkalayınız.
Sprey ucunu ayarlayınız. Jantların tüm yüzeyini
kaplayacak şekilde püskürtünüz.

• Direk güneş ışığı altında uygulamayınız.
Jantlar uygulamadan önce soğuk
olmalıdır.

• Metal yüzeylerde kullanıma uygundur, plastik
yüzeylerde kullanmayınız.

• Kir ve toza nüfus etmesi için bir dakika
bekletiniz. Temiz su ile iyice durulayın ve kendi
kendine kurumasını bekleyiniz. Ürünün jantın
üzerinde kurumamasına dikkat ediniz.

8 682615

• Araç jantından kir, fren tozu ve yağın
çıkarılması için özel olarak formüle
edilmiştir. Her türlü çelik alaşımlı
jantlarda kullanılabilir. Fren balata
tozları, yağ lekeleri ve yol atıklarının
temizlenmesinde etkin rol oynar.
Jantların ilk günkü gibi yeni görünmesini
sağlar.

200246

Kir, Fren Tozu ve Yağları Çıkarır.
Yeni Görünmesini Sağlar.
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SARUHAN KİMYA AR-GE MERKEZİ
Saruhan Kimya ve Temizlik Ürünleri Şirketi 1997 yılında kurulmuştur. Saruhan Kimya dünyadaki
tüm teknolojik gelişmeleri ve yeni trendleri takip ederek oluşturduğu geniş ürün yelpazesiyle,
bulunduğu sektörde öncü konumda olan bir şirkettir.
Türkiye ve uluslararası deterjan piyasalarındaki önemli şirketler için sıvı, toz ve hammadde
formunda, yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı yapıda temizlik ürünleri üretmektedir.
Çorlu Velimeşe Organize Sanayi bölgesindeki fabrikamız 12.000 m² kapalı olmak üzere, toplam
60.000 m² alana sahiptir. Tesislerimiz yıllık 100.000 ton Toz Deterjan, 50.000 ton Sıvı Deterjan ile
30.000 ton Deterjan Hammaddesi LABSA ve SLES üretim kapasitesine sahiptir.
2017 yılı haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi haline gelen Saruhan
Kimya, birçok farklı alanda projelerini sürdürmektedir.
Uzun vadede dünyada yenilik düşüncesini benimseyen Saruhan Kimya inovatif, teknolojik ve güçlü
Ar-Ge çalışmalarını artırarak çevreci yaklaşımıyla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

SARUHAN AR-GE MERKEZİ KAZANILAN ÖDÜLLER
30 yıldır çeşitli sektörlerde hizmet veren Saruhan Şirketler Grubu’nun bünyesinde bulunan Saruhan
Kimya, İKMİB ve TİM tarafından düzenlenen 5. AR-GE Proje Pazarı’nda, “Kozmetik, Sabun ve
Temizlik Ürünleri” kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görülmüştür.
2019 yılında düzenlenen 8. Ar-Ge Kimya Proje Pazarı Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri”
kategorisinde ‘Farklı zaman ve sıcaklıklarda çözünen çok katmanlı film’ patentli projesiyle 1.lik
ödülünü kazanmıştır.
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