1

2

Kişisel Hijyen ve
Bakım Ürünleri
Personal Hygiene and
Care Products

DEOX PERF HAND DH 40.0
RENKSİZ KOKUSUZ ANTİBAKTERİYEL SIVI EL SABUN
COLOURLESS ODOURLESS ANTIBACTERIAL LIQUID HAND SOAP
• Gıda işletmelerinde, günlük ve periyodik kullanımlar için geliştirilmiş renksiz ve kokusuz
hijyenik sıvı el yıkama maddesidir.
• Colorless and odourless hygienic liquid washing agent developed for usage in working
with food, and also for everyday and periodic usage.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700020 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700013 - 5 KG x 4

DEOX PLUS HAND DH 50.0
ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI
ALCOHOL BASED HAND DISINFECTANT
• Gıda işletmelerinde, günlük ve periyodik kullanımlar için geliştirilmiş alkol bazlı ovalama
tipi el hijyen maddesidir.
• İzopropil alkol bazlı olup ayrıca cilt bakım kimyasalları içermektedir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700068 - 5 L x 4 / 4.25 KG x 4
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700051 - 1 L x 12 / 0.85 KG x 12

• Hand hygienic agent of scrubbing type developed for usage in working with food, and
also for everyday and periodic usage.
• Being based on isopropyl alcohol, contains skin care chemicals.
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Açık alan
temizlik ürünleri
Open space
cleaning products
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Açık alan temizlik ürünleri
Open space cleaning products
DEOX CLORFOAM DF 5.5
ALKALİ KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI CHLORIC FOAMY AGENT FOR CLEANING AND HYGIENE
• Gıda işletmelerinde yıkanabilir tüm zemin, duvar ve ekipmanların günlük temizlik ve
hijyeninde kullanılan, temizlik ve hijyen maddesidir.
• Özellikle yağ ve protein kalıntılarının temizlik ve hijyeninde etkili performansa sahiptir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700105 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701027 - 5 KG x 4

• Cleaning and hygienic agent for everyday usage in cleaning and hygiene of all washable floors, walls and equipment in working with food.
• Especially eﬀective in cleaning and hygiene of oil and protein wastes.

DEOX ULTRA CLORFOAM DF 6.6
ALKALİ YÜKSEK KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI HIGHLY CHLORIC FOAMY AGENT FOR CLEANING AND HYGIENE
• Gıda işletmelerinde yıkanabilir tüm zemin, duvar ve ekipmanların günlük temizlik ve
hijyeninde kullanılan, sıvı yüksek klorlu temizlik ve hijyen maddesidir.
• Mikroorganizmalara karşı yüksek etkili hijyen sağlar.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700136 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701034 - 5 KG x 4

• Liquid highly chloric cleaning and hygienic agent for everyday usage in cleaning and
hygiene of all washable floors, walls and equipment in working with food.
• Eﬀective against microorganisms.

DEOX SURFACE Q S 2.0
ALKALİ QAC’Lİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI QAC BASED FOAMY AGENT FOR CLEANING AND HYGIENE
• Klor kullanılması istenmeyen gıda işletmelerinde, tüm yüzeylerin günlük temizlik ve
hijyeninde kullanılan alkali QAC’li köpüklü temizlik ve hijyen maddesidir.
• Geniş bir yelpazedeki birçok mikroorganizmaya karşı etkili hijyen sağlar.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700273 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700687 - 5 KG x4

• Alkali QAC based foamy cleaning and hygienic agent for everyday usage in cleaning
and hygiene of all surfaces in working with food if the usage of chlorine is undesirable.
• Eﬀective against wide range of microorganisms.
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DEOX SPACE DT 1.0
ALKALİ YÜKSEK QAC’Lİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI HIGH QAC BASED FOAMY AGENT FOR CLEANING AND HYGIENE
• Klor kullanılması istenmeyen gıda işletmelerinde, tüm yüzeylerin günlük temizlik ve hijyeninde kullanılan alkali yüksek QAC’li köpüklü temizlik ve hijyen maddesidir.
• Geniş bir yelpazedeki birçok mikroorganizmaya karşı yüksek etkili hijyen sağlar.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700266 - 20 KG

• Alkali highly QAC based foamy cleaning and hygienic agent for everyday usage in
cleaning and hygiene of all surfaces in working with food if the usage of chlorine is undesirable.
• Eﬀective against wide range of microorganisms.

DEOX ALKIDOX FOAM DF 1.9
ALKALİ KÖPÜKLÜ AĞIR YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ TEMİZLİK MADDESİ
ALKALI FOAMY CLEANING AGENT FOR REMOVING HEAVY OIL AND DIRT
• Gıda işletmelerinde, yıkanabilir tüm zemin,duvar ve ekipmanların temizliğinde kullanılan alkali temizlik maddesidir.
• Özellikle yüksek oranda yağ, protein ve gıda kalıntılarının temizliğinde etkili sonuçlar
verir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
400686 - 20 KG

• Alkali cleaning agent for used in cleaning of washable floors, walls and equipment in
working with food.
• Especially good results in cleaning of oil, protein and food wastes.

DEOX ALKIDOX FOAM DF 3.2
YÜKSEK ALKALİ KÖPÜKLÜ AĞIR YAĞ VE KİR SÖKÜCÜ TEMİZLİK MADDESİ
HIGH ALKALI FOAMY CLEANING AGENT FOR REMOVING HEAVY OIL AND DIRT
• Gıda işletmelerinde, yıkanabilir tüm zemin, duvar ve ekipmanların temizliğinde kullanılan yüksek alkali temizlik maddesidir.
• Özellikle yüksek oranda yağ, protein ve gıda kalıntılarının temizliğinde yüksek etkili sonuçlar verir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700112 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700711 - 5 KG x 4

• Highly alkali cleaning agent for used in cleaning of washable floors, walls and equipment in working with food
• Especially good results in cleaning of oil, protein and food wastes

DEOX ANTIOIL & CARBON DF 1.0
KARBONİZE KİRLER İÇİN ALKALİ, KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ
ALKALI FOAMING CLEANING AGENT FOR CARBONIZED DIRT
• Gıda işleme tesislerinin yoğun kirli alanlarında günlük ve periyodik kullanım için geliştirilmiş yüksek alkali temizlik maddesidir. Bu karışım, ağır karbonize / yanık ve polimerize
olmuş kir kalıntılarının temizlenmesi sırasında kirin içine iyice nüfus ederek arıtılma işlemini kolaylıştırmada özellikle etkilidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700129 - 20 KG
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• Highly alkali cleaning agent developed dayli and periodic usage in food processing
establishments with intensive pollutions. This heavy carbonized\burnt and polymerized
mixture is especially eﬀective in cleaning of dirt wastes, it simplifies the cleaning by
penetrating deeply into dirt.

Açık alan temizlik ürünleri
Open space cleaning products

DEOX ALKYHYPO DC 8.6
YUMUŞAK METALLERE UYGUN ALKALİ, KLORLU SİLİKATLI TEMİZLİK MADDESİ
ALKALI, CHLORIC, SILICATE CLEANING AGENT SUITABLE FOR SOFT METALS
• Yumuşak metaller için alkali klorlu silikatlı temizlik maddesi.
• Gıda işleme tesislerinde yumuşak metallere uygun, düşük köpüklü, alkali klorlu ve silikatlı temizlik ve hijyen maddesidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700150 - 20 KG

• Alkali, chloric, silicate cleaning agent for soft metals
• Low-foamy alkali, chloric and silicate cleaning and hygiene agent suitable for soft metals
in food processing establishments

DEOX ALUSAFE
YUMUŞAK METALLER İÇİN GÜVENLİ, SİLİKAT İÇERMEYEN ORTA ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK MADDESİ
SILICATE FREE, MIDDLE ALKALI FOAMY CLEANING AGENT SAFE FOR SOFT METALS
• Alüminyumdan imal edilmiş ekipmanlarda meydana gelen yağ ve karbonize kirlerin temizlenmesi için imal edilmiş alkali temizlik ürünüdür.
• Alkali product for cleaning alumunium equipment from oil and carbonized dirt.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700143 - 20 KG

DEOX ACIDOX FOAM DAF 5.6
KÖPÜKLÜ ASİDİK TEMİZLİK MADDESİ
FOAMY ACIDIC CLE ANING AGENT
• Gıda işletmelerinde günlük ve periyodik kullanımlar için geliştirilmiş asidik temizlik maddesidir.
• İşlenen ürün içeriği ve su sertliğinden kaynaklanan inorganik kalıntıların temizlenmesinden kullanılır.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700099 - 20 KG

• Acidic cleaning agent developed for everyday and periodic usage in food prosessing
• Used in cleaning of nonorganic wastes coming from hardness of water and processing
of product content
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Kapalı alan
temizlik ürünleri
Closed area
cleaning products
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Kapalı alan temizlik ürünleri
Closed area cleaning products
DEOX CAPSOL DC 9.0

SERT SULAR İÇİN ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ
ALKALI CIP CLEANING AGENT FOR HARD WATER
• Gıda işletmelerinde,kapalı sistem temizliğinde kullanılan kuvvetli alkali temizlik maddesidir.
• İçerdiği özel kompleks teşkil ediciler ve aktif elementler sayesinde sert işletme sularında dahi yüksek temizlik efekti gösterir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700341 - 20 KG

• Strong alkali cleaning agent for usage in closed systems cleaning and in food processing
• Shows high cleaning eﬀect in formation of special complex and protection of active
elements even in hard water

DEOX LOW FOAM CIP DC 1.1
DÜŞÜK KÖPÜKLÜ, ALKALİ CIP TEMİZLİK MADDESİ
LOW-FOAMING ALKALI CIP CLEANING AGENT
• Gıda sanayisinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılan alkali sıvı temzlik maddesidiir.
• Alkali liquid cleaning agent used in food industry and in cleaning of closed systems.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700662 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700679 - 1000 KG

DEOX OXOMILL DC 6.9
YUMUŞAK METALLERE UYGUN ALKALİ, KLORLU VE SİLİKATLI CIP TEMİZLİK VE HİYJEN MADDESİ
ALKALI, CHLORIC AND SILICATE CLEANING AND HYGIENE AGENT SUITABLE FOR SOFT METALS
• Gıda işletmelerinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılmak üzere formüle edilmiş, sert sulara uygun, yumuşak metallere uygun alkali, klorlu ve silikatlı temizlik ve hijyen maddesidir.
• Kapalı sistem temizliklerinde son derece etkin yağ parçalama ve sökme özelliğine sahiptir.
Dondurma ve margarin endüstrilerinde rastlanan kirler üzerinde çok etkili sonuçlar verir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700297 - 20 KG

• Alkali, chloric and silicate cleaning and hygiene agent formulized for cleaning food industries and closed systems, suitable for hard water and soft metals.
• Very eﬀective in breaking and removing of oil in closed system cleaning. Gives very strong
result in cleaning the dirt in ice-cream and margarine industrie.
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Kapalı alan
temizlik ürünleri
Closed area
cleaning products

DEOX ULTRA D-LIME DA 4.0
SERT SULAR İÇİN ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ
ACIDIC CIP CLEANING AGENT FOR HARD WATER
• Gıda işletmelerinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılmak için inorganik asitlerin karışımından , sert işletme suları için formüle edilmiş kuvvetli asidik temizlik maddesidir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700402 - 20 L KG x 1
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700419 - 1000 KG x 1

• Strong acidic cleaning agent formulated from nonorganic acid mixtures for usage in hard
water and in cleaning in food industries and close systems.

DEOX TO FUR DA 1.0
DÜŞÜK KÖPÜKLÜ, ASİDİK CIP TEMİZLİK MADDESİ
LOW FOAMY ACIDIC CIP CLEANING AGENT
• Gıda işletmelerinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılmak için inorganik asitlerin karışımından formüle edilmiş asidik temizlik maddesidir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700372 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701041 - 1000 KG

• Acidic cleaning agent formulated from nonorganic acid mixtures for usage in cleaning in
food industries and close systems.

DEOX LIMA CIP DAS 1.0
ASİDİK TEK SAFHALI CIP TEMİZLİK MADDESİ
LOW FOAM ACIDIC CIP CLEANING AGENT
• Gıda işletmelerinde, kapalı sitemlerin temizliğinde kullanılan inorganik asitlerin karışımdan formüle edilmiş tek safhalı kuvvetli asidik cip temizlik maddesidir.
• One phased strong acidic cip cleaning agent formulated from nonorganic acid mixtures
for usage in cleaning in food industries and close systems.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701058 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701065 - 1000 KG
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Kapalı alan temizlik ürünleri
Closed area cleaning products

DEOX RIAL DF 4.0
YAYIK MAKİNALARI İÇİN ALKALİ,KLORLU VE SİLİKATLI TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI, CHLORIC AND SILICATE CLEANING AND HYDIENE AGENT FOR BUTTER CHURN MACHINES
• Tereyağı yayıkları için formüle edilmiş, yumuşak metallere uygun düşük köpüklü alkali klorlu temizlik ve hijyen maddesidir.
• Hayvansal ve bitkisel yağ kalıntılarının hızlı ve etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700631 - 20 KG

• Low foamy, alkali chloric cleaning and hygiene agent formulated for butter churning and
suitable for soft metals.
• Ensures quick and eﬀicient cleaning of wastes of animal and vegetal oil origin.

DEOX DIMAS DB 9.0
ALKALİ AĞIR HİZMET KATKI MADDESİ
ALKALI ADDITIVE FOR HEAVY-DUTY
• Gıda işletmelerinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılan alkali cip temizlik çözeltilerinin
performansını artıran, ağır hizmet için formüle edilmiş katkı maddesidir.
• Additive formulated for heavy duty, used for cleaning in food industries and close systems. Shows good performance in alkali cip cleaning.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700426 - 20 KG

DEOX PERDOX DB 3.1
ASİDİK AĞIR HİZMET KATKI MADDESİ
ACIDIC ADDITIVE FOR HEAVY-DUTY
• Gıda işletmelerinde, kapalı sistem temizliğinde kullanılan asidik cip temizlik çözeltilerinin performansını artıran, hidrojen peroksit bazlı bakteri, maya, mantar, spor ve virüsleride
içeren tüm mikroorganizma çeşitlerine karşı etkili, ağır hizmet için formüle edilmiş katkı
maddesidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700433 - 20 KG

• Additive formulated for heavy duty used, for cleaning in food industries and close systems. Eﬀective against all kinds of microorganisms containing hydrogen peroxide based
bacteries, yeasts, mushrooms, spores and viruses.
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Hijyen & Sanitasyon Ürünleri
Hygiene & Sanitation products
DEOX ALCODESAN DT 10.0
ALKOL BAZLI YÜZEY HİJYEN MADDESİ
ALCOHOL-BASED SURFACE HYGIENE AGENT
• Gıda işletmelerinde, durulama gerektirmeyen, kısa zamanda hijyen sağlamak için formüle
edilmiş, spreyleme yöntemiyle kullanılan alkol bazlı yüzey hijyen maddesidir.
• Özellikle Garm-pozitif, Gram - negatif bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmalara karşı
oldukça etkilidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700167 - 20 L
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700945 - 5 L / 5L x 4

• Alcohol based surface hygiene agent, used as spray, formulated for providing hygiene in
short time, doesn’t need to be rinsed oﬀ. Used in food processing
• Especially efective against microorganisms such as gram positive and gram negative
bacteries, yeasts.

DEOX Q DQ 9.1
AÇIK ALAN UYGULAMALARI İÇİN QAC BAZLI HİJYEN MADDESİ
QAC BASED HYGIENE AGENT FOR OUTDOOR USAGE
• Gıda işletmelerinde, açık alan uygulamaları için formüle edilmiş QAC bazlı,köpüklü hijyen
maddesidir.
• Gram - pozitif, Gram - negatif bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmalara karşı etkin hijyen sağlar.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701072 - 20 KG

• QAC based foamy hygiene agent formulated for usage in food processing and for outdoor usage
• Efective against microorganisms such as gram positive and gram negative bacteries,
yeasts.

DEOX Q DQ 10.0
AÇIK ALAN UYGULAMALARI İÇİN YÜKSEK QAC İÇEREN HİJYEN MADDESİ
HYGIENE AGENT FOR OUTDOOR USAGE CONTAINING HIGH QUANTITY OF QAC
• Gıda işletmelerinde,açık alan uygulamaları için formüle edilmiş yüksek QAC içeren, köpüklü hijyen maddesidir.
• Gram-pozitif, Gram-negatif bakteri ve mayalar gibi mikroorganizmalara karşı mükemmel
hijyen aktivitesi sağlar.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700235 - 20 KG

• Foamy hygiene agent containing high quantity of QAC, formulated for usage in food
processing and for outdoor usage.
• Shows perfect hygiene result infighting against microorganisms such as gram positive
and gram negative bacteries, yeasts.
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DEOX HYPO DT 3.0
KLOR BAZLI HİJYEN MADDESİ
CHLORINE-BASED HYGIENE AGENT
• Gıda, alkolsüz içecek, süt ve süt ürünleri endüstrilerinde kullanılmak üzere hazırlanmış,
sodyum hipoklorit bazlı, bakteri, maya, mantar, spor ve virüsleride içeren bütün mikroorganizma çeşitlerine karşı etkili, bütün açık ve kapalı alan temizliklerinde (COP ve CIP) son
dezenfeksiyon için kullanılan bir hijyen maddesidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700211 - 20 KG

• Sodium hypochlorite based hygiene agent for final disinfection of all open and closed
spaces, prepared for usage in production of food, non-alcoholic drinks, milk and dairy
products, eﬀective against all microorganisms containing bacteries, yeasts, mushrooms,
spores and viruses.

DEOX HYPO DT 3.1
YÜKSEK KLOR BAZLI HİJYEN MADDESİ
HIGH CHLORINE-BASED HYGIENE AGENT
• Gıda, alkolsüz içecek, süt ve süt ürünleri endüstrilerinde kullanılmak üzere hazırlanmış,
sodyum hipoklarif bazlı, bakteri, maya, mantar, spor ve virüsleride içeren bütün mikroorganizma çeşitlerine karşı etkili, bütün açık ve kapalı alan temizliklerinde (COP ve CIP) son
dezenfeksiyon için kullanılan bir hijyen maddesidir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700204 - 20 KG

• Sodium hypochlorite based hygiene agent for final disinfection of all open and closed
spaces, prepared for usage in production of food, non-alcoholic drinks, milk and dairy
products, eﬀective against all microorganisms containing bacteries, yeasts, mushrooms,
spores and viruses.

DEOX PERAFORCE DT 5
PAA VE HİDROJEN PEROKSİT BAZLI HİJYEN MADDESİ
PAA AND HYDROGEN PEROXIDE BASED HYGIENE AGENT
• Gıda işletmelerinde, kapalı alan ve sisleme uygulamaları için formüle edilmiş,perasedik
asit ve hidrojen peroksit bazlı hijyen maddesidir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701096 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4701089 - 5 KG x 4

• Peracetic acid and hydrogen peroxide based hygiene agent formulated for usage in food
processing, closed area and in smoking practice

DEOX PERAFORCE DT 15
YÜKSEK PAA VE HİDROJEN PEROKSİT BAZLI HİJYEN MADDESİ
HIGH PAA AND HYDROGEN PEROXIDE BASED HYGIENE AGENT
• Gıda işletmelerinde, kapalı alan ve sisleme uygulamaları için formüle edilmiş, yüksek perasedik asit ve hidrojen peroksit bazlı hijyen maddesidir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700198 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702000 - 5 KG x 4
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• High peracetic acid and hydrogen peroxide based hygiene agent formulated for usage in
food processing, closed area and in smoking practice

Hijyen & Sanitasyon Ürünleri
Hygiene & Sanitation products
DEOX PERAFORCE DT 15 C
PERASETİK ASİT BAZLI, KONSANTRASYON KONTROLLÜ HİJYEN MADDESİ
PERACETIC ACID BASED CONCENTRATION CONTROLLING HYGIENE AGENT
• Gıda işletmelerinde, kapalı alan ve sisleme uygulamaları için formüle edilmiş, yüksek perasedik asit ve hidrojen peroksit bazlı hijyen maddesidir.
• Uygun cip dozajlama ekipmanlarının kullanıldığı,otomatik cip dozajlama sistemleri için
uygundur.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702017 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702024 - 5 KG x 4

• Highly peracetic acid and hydrogen peroxide based hygiene agent formulated for usage
in food processing, closed area and in smoking practice.
• Suitable for cip dosing equipment’ usage, and for automatic cip dosing systems.

DEOX VIRBAC DT 49
QAC VE GLUTERALDEHİT BAZLI HİJYEN MADDESİ
QAC AND GLUTARALDEHYDE BASED HYGIENE AGENT
• Hayvancılık ve Kümes Hayvancılığı endüstrisi için özel olarak geliştirilmiş, oldukça etkin ve
okside olmayan hijyen maddesidir.
• Very eﬀective non-oxidized hygiene agent formulated specially for using in aviculture
and cattle breeding.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700259 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700242 - 5 KG x 4

DEOX DIOX CHLOR DX 2.0
KLORDIOKSİT ÜRETİMİ İÇİN KLOR BİLEŞEN MADDESİ
CHLOR COMPOUND AGENT FOR CHLOR DIOXIDE PRODUCTION
• Su dezenfeksiyonu için geliştirilmiş, etkin mikroorganizma kontrolü ve hijyen sağlayan
klordioksit üniteleri için klor aktivatörü.
• Özel dozaj üniteleri ile kullanılabilir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700181 - 200 KG

• Chlor activator for chlor dioxide products developed for water disinfection, and providing
eﬀective hygiene and control of microorganisms.
• Can be used in with special dosing products.

DEOX DIOX ASİT DX 5.5
KLORDIOKSİT ÜRETİMİ İÇİN ASİT BİLEŞEN MADDESİ
CHLOR COMPOUND AGENT FOR ACID DIOXIDE PRODUCTION
• Su dezenfeksiyonu için geliştirilmiş, etkin mikroorganizma kontrolü ve hijyen sağlayan
klordioksit üniteleri için asit aktivatörü.
• Özel dozaj ünüteleri ile kullanılabilir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700174 - 200 KG

• Acid activator for chlor dioxide products developed for water disinfection, and providing
eﬀective hygiene and control of microorganisms
• Can be used in with special dosing products.
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Çiftlik &
Süt Sağım Ürünleri
Farm &
Milking products
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DEOX ALKCLEAN DF 3.0
SAĞIM SİSTEMLERİ VE SOĞUTMA TANKLARI İÇİN ALKALİ KLORLU TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ
ALKALI CHLOR CLEANING AND HYGIENE AGENT FOR MILKING SYSTEMS AND COOLING TANKS
• Süt sağım sistemleri ve soğutma tankları için formüle edilmiş, düşük köpüklü, alkali klorlu

temizlik ve hijyen maddesidir.
• Low foamy alkali chloric cleaning and hygiene agent formulated for milking systems and

cooling tanks.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700501 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700495 - 5 KG x 4

DEOX ASCLEAN DAF 3.1
SAĞIM SİSTEMLERİ VE SOĞUTMA TANKLARI İÇİN ASİDİK TEMİZLİK MADDESİ
ACIDIC CLEANING AGENT FOR MILKING SYSTEMS AND COOLING TANKS
• Süt sağım sistemleri ve soğutma tankları için formüle edilmiş, düşük köpüklü, asidik temezilik maddesidir.
• Low foamy acidic cleaning agent formulated for milking systems and cooling tanks.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700525 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700518 - 5 KG x 4

DEOX Q PLUS DM 4.1
SAĞIM ÖNCESİ MEME HİJYEN MADDESİ
HYGIENE AGENTS FOR PRE-MILKING UDDER
• Sağım öncesi meme temizliği, bakımı ve hijyeni için kullanılan, laktik asit bazlı meme hijyeni maddesidir.
• Lactic acid based udder hygiene agent for usage in pre-milking cleaning, care and hygiene.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702031 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702048 - 5 KG x 4

DEOX Q PLUS DM 5.1
İYOT BAZLI MEME HİJYEN MADDESİ
IODINE-BASED UDDER HYGIENE AGENT
• Sağım öncesi ve sonrası meme temizliği, bakımı ve hijyeni için kullanılan iyot bazlı meme hijyeni
maddesidir.
• Iodine-based udder hygiene agent for usage in pre-and post-milking cleaning, care and hygiene.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700709 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700549 - 5 KG x 4

DEOX Q PLUS DM 6.1
SAĞIM SONRASI İYOT BAZLI BARİYERLİ MEME HİJYEN MADDESİ
AFTER-MILKING IODINE-BASED BARRIER UDDER HYGIENE AGENT
• Sağım sonrası meme temizliği, bakımı ve hijyeni için kullanılan,iyotlu ve krem bariyerli yapısıyla meme
üzerinde sürekli hijyen ve bakım sağlayan hijyen maddesidir.
• Hygienic agent used for after-milking udder cleaning, care and hygiene, consists of iodine and has a
cream barrier structure.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702055 - 20 KG
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4702062 - 5 KG x 4
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Bant Kaydırıcı Ürünleri
Strip slider products
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DEOX D LUBE DL 2.0
KARTON AMBALAJLAR İÇİN SİLİKONLU BANT KAYDIRICI
SILICONE STRIP SLIDER FOR CARDBOARD PACKAGES
• Karton kutu ve tetrapak ambalajlar için silikonlu bant kaydırma maddesidir.
• Karton kutularda kullanılan pigment esaslı boyalar ve polietilen kaplamalar için uygun
formüle edilmiştir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700600 - 20 L x 1 / 20 KG

• Silicone strip sliding agent for carton boxes and tetra-pack packages
• Suitable for pigment which is used in carton boxes, for strong colours and polyethylene
coating

DEOX D LUBE DL 1.1
GENEL AMAÇLI DÜŞÜK KÖPÜKLÜ SENTETİK BANT KAYDIRICI
LOW FOAMING SYNTHETIC STRIP FOR GENERAL PURPOSE
• Plastik ve çelik konveyörlerde kullanılabilen, Pet şişeler için formüle edilerek, pet şişelerde oluşan çatlamayı (stress cracking) önleyen sentetik bazlı bant kaydırma maddesidir.
• Can be used in plastic and steel conveyer. Synthetic based strip sliding agent formulated for PET-bottles, prevents bottles from cracking
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700617 - 20 L x 1 / 20 KG

DEOX D – LUBE DL 8.0
GENEL AMAÇLI KÖPÜKLÜ SENTETİK BANT KAYDIRICI
FOAMY SYNTHETIC STRIP SLIDER FOR GENERAL PURPOSE
• Cam şişeler ve Çelik kutular için uygun köpüklü bant kaydırma maddesidir.
• Yumuşak ve sert sulara uyumlu, içindeki deterjan maddesi ile konveyörlerde temizlik işleminide gerçekleştirir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700624 - 20 L x 1 / 20 KG

• Foaming strip sliding agent suitable for glass bottles and steel boxes.
• Suitable for soft and hard water. Used in conveyer cleaning due to its detergent agent.
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Şişe Damacana ve
Kasa Yıkama Ürünleri
Bottles and Desk
Washing Products

20

DEOX TILL DC 1.7
TEPSİ, KASA YIKAMA MADDESİ
TRAY AND DESK WASHING AGENT
• Polipropilen ürünler için uygun, silikat içeren, yüksek su sertliğine uyumlu, hafif alışımlar
için formüle edilmiş, hifif alkali, düşük köpüklü temizlik maddesidir.
• Polikarbon kalıplar, aliminyum ve diğer hafif metal yüzeyler içinde uygundur.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700594 - 20 KG

• Light alkali low-foamy cleaning agent formulated for light alloys, suitable for highly hard
water and polipropilen products, contains silicate.
• Suitable for surfaces from polycarbonate, aluminium and other light metals.

DEOX WASHCLEAN DC 2.4
YUMUŞAK METALLERE UYGUN DAMACANA YIKAMA MADDESİ
BOTTLE WASHING AGENT SUITABLE FOR SOFT METALS
• Sert sulara uygun, az köpüren, hafif alkali temizlik maddesidir.
• Polikarbonat, aliminyum ve diğer hafif metal yüzeylerde kullanıma uygundur.
• Low foaming lightly alkali washing agent suitable for hard water.
• Suitable for usage on surfaces from polycarbonate, aluminium and other light metals.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700556 - 20 KG

DEOX SPREY CLEAN DC 1.0
SPREYLE YIKAMA AMAÇLI, ALKALİ TEMİZLİK MADDESİ
ALKALI WASHING AGENT FOR SPRAY CLEANING
• Yüksek alkali, sert sularda etkili, köpüğü ayarlı, şişe yıkama ve diğer sprey yıkama uygulamaları için geri kazanımlı ağır hizmet ürünüdür. Organik kirlerin uzaklaştırılmasında ve
problem yaratabilecek olan köpüğün kontrol edilmesindeçok etkindir.
• Şişe yıkama, CIP ve sprey yıkama dâhil çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700587 - 20 KG

• Highly alkali low foaming heavy-duty agent eﬀective in hard water, used for bottle washing and other spray washing implementation
• Provides wide field of implementation in bottle washing, including CIP and spray washing.

DEOX CIPTROX DC 1.1
SERT SULARDA ETKİN, KÖPÜĞÜ AYARLI, ŞİŞE YIKAMA MADDESİ
LOW FOAMING BOTTLE WASHING AGENT EFFECTIVE IN HARD WATER

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700303 - 20 KG

• Sert sularda etkili, donma noktası düşük, köpüğü ayarlı, şişe yıkama ve diğer sprey yıkama uygulamaları
için uygun ağır hizmet ürünüdür. Şişe yıkama, CIP ve sprey yıkama dâhil çok geniş bir uygulama alanına
sahiptir.
• Bütün gıda ve içecek alanlarında, biracılıktaki CIP’te, eşanjörlerde, boru sistemlerinde, dolum makinelerinde ve bira sektöründe keg temizliğinde kullanılır.
• Süt ürünleri sektöründeki iki aşamalı CIP’te ve işlenmiş gıda sektöründe kızartma tavalarında ve haşlama
tanklarında etkin olarak kullanılır.
• Low foaming heavy-duty agent suitable for bottle washing and other spray washing implementations,
eﬀective in hard water. Has low freezing point. Provides wide field of implementation in bottle washing,
including CIP and spray washing.
• Used in keg cleaning in good and drinks sphere, in CIP of brewery, in hear exchangers, conduit systems,
filling machines and in brewery sector.
• Eﬀectively used in two-gradual CIP of dairy products sector, and in boiling tanks and frying pans in food
processing sector.

DEOX STAR CLEAN DC 7.7
ŞİŞE YIKAMA MADDESİ
BOTTLE WASHING AGENT
• Donma noktası düşük, köpüğü ayarlı, şişe ve diğer sprey yıkama uygulamaları için ağır hitmez ürünüdür. Organik kirlerin uzaklaştırılmasında ve problem yaratabilecek olan köpüğün
kontrol edilmesinde çok etkindir.

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700563 - 20 KG

• Low foaming heavy-duty agent suitable for bottle washing and other spray washing implementations, eﬀective in hard water. Has low freezing point. Very eﬀective in revulsion of
organic dirts, and in against possible problems in foaming control.
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Membran Temizlik Ürünleri
Membrane Cleaning Products
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DEOX M-CLEAN DM 7.0
DÜŞÜK KÖPÜKLÜ, ALKALİ SIVI MEMBRAN TEMİZLEME MADDESİ
LOW-FOAMING ALAKLI LIQUID MEMBRANE CLEANING AGENT

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700457 - 20 KG

• Membran temizliğinde tek başına kullanılan,yüksek su sertliklerinde etkili, düşük köpüklü,
alkali sıvı temizlik maddesidir.
• Her türlü membran için test edilmiş ve onaylanmıştır. (OI,NF,UF VE MF FİLTRELER.)
• Klor içermez ancak eklenebilir. Bunun için (120 ppm klor yıkama sırasında sabit tutulur.)
Aynı ürün organik ve inorganik kirleri kaldırmak için etkilidir.
• Özel dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilir.
• Low-foaming alkali liquid cleaning agent, separately used in membrane cleaning, eﬀective in highly hard water.
• Tested and approved for all kinds of membranes (OI, NF, UF and MF FILTERS.)
• Doesn’t contain chlore, but can be added to it.
• Eﬀective in cleaning organic and non-organic dirt from the same product/
• Can be used together with special dosing units

DEOX M-CLEAN DM 1.9
ALKALİ SIVI MEMBRAN TEMİZLEME MADDESİ
ALKALI LIQUID MEMBRANE CLEANING AGENT

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700464 - 20 KG

• Membran temizliğinde tek başına kullanılan alkali sıvı temizlik meddesidir.
• Her türlü membran için test edilmiş ve onaylanmıştır. (OI,NF,UF VE MF FİLTRELER.)
• Klor içermez ancak eklenebilir. Bunun için (120 ppm klor yıkama sırasında sabit tutulur.)
Aynı ürün organik ve inorganik kirleri kaldırmak için etkilidir.
• Özel dozaj üniteleri ile birlikte kullanılabilir.
• Alkali liquid cleaning agent, separately used in membrane cleaning.
• Tested and approved for all kinds of membranes (OI, NF, UF and MF FILTERS.)
• Doesn’t contain chlore, but can be added to it.
• Eﬀective in cleaning organic and non-organic dirt from the same product.
• Can be used together with special dosing units

DEOX M-CLEAN DM 1.3
UF, NF VE RO MEMBRANLAR İÇİN ASİDİK TEMİZLİK MADDESİ
ACIDIC CLEANING AGENT FOR UF, NF AND RO MEMBRANCES
• Düşük köpüklü, yüksek aktifli, asidik temizlik maddesidir.
• Tüm membran boyunca protein ve ölçek yataklarının içindeki kirin çıkarılması için uygundur.
• Süt taşının ortadan kaldırılmasında oldukça etkilidir.
• Özel dozaj ünüteleri ile kullanılabilir.
ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE:
4700471 - 20 KG

• Low-foaming, highly active acidic cleaning agent
• Suitable for extracting protein and dirt from membranes
• Quite eﬀective in extinguishment of milk columns
• Can be used together with special dosing units.
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Ekipmanlar
Equipment
AÇIK ALAN TEMİZLİK VE HİJYEN EKİPMANLARI
OPEN SPACE CLEANING AND HYGIENE EQUIPMENT

Temizlik ve Dezenfeksiyon Sistemi

Paralel Ana Pompa

Ana Pompa İstasyonu

Cleaning and Disinfection System

Parallel Main Pomp

Main Pomping station

Köpükleme ve Durulama Uydusu
Foaming and Rinsing Satellite

Sabit Temizlik ve Dezenfeksiyon Aparatı
Stationary Cleaning and Disinfection Machine
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Mobil Temizlik ve Dezenfeksiyon Makinası
Mobile Cleaning and Disinfection Machine

Mobil Köpük Tankı
Mobile Foaming Tank

Mobil Temizlik ve Dezenfeksiyon Uydusu
Mobile Cleaning and Disinfection Satellite

Otomatik Hortum Sarma Makarası
AutomaticTwisting and Wrapping Spool

CİP SİSTEMİ DOZAJLAMA EKİPMANLARI
CIP SYSTEM DOSING EQUIPMENT

İletkenlik Ölçer Dozajlama Sistemi
Conductivity Meter Dosing System

İletkenlik Ölçer Dozaj Kontrol Sistemi
Conductivity Meter Dosing Control System

Pnömatik Dozaj Pompası
Pneumatic Dosing Pomp

İletkenlik Ölçüm Probu
Conductivity Measuring Probe

BANT KAYDIRICI EKİPMANLARI
STRIP SLIDER EQUIOMENT

Kontrol Ünitesi
Control Unit

Bant Kaydırıcı Dozatronu
Strip Sliding Batcher

Bant Kaydırıcı Çoklu Nozül
Strip Sliding Multiple Nozzle

Bant Kaydırıcı Tekli Nozül
Strip Sliding Single Nozzle

SİSLEME EKİPMANLARI
SMOKING EQUIPMENT

Sisleme Çubuğu
Smoking Stick
Çoklu Sisleme Nozülü
Multiple Smoking Nozzle

Otomatik Sisleme Sistemi
Automatic Smoking System

Sisleme Makinası
Smoking Machine
Sisleme Tankı
Smoking Tank
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Sertifikalar
Sertificates
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