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Boat Wash

• Çok amaçl› temizleyici
• Günlük temizlik için kullan›m
• Ya¤lar› kolay ve etkili temizler
• Kuvvetli kimyasallar ve aﬂ›nd›r›c› maddeler içermez
nilco Marine Boat Wash birçok marin yüzeyleri için
kullan›lan çok amaçl› temizleyicidir. Fiberglas, vinil, metal
ve boyal› yüzeylerin günlük temizli¤i için kullan›l›r. Ya¤lar›
kolay ve etkili bir ﬂekilde temizler. Kuvvetli kimyasallar ve
aﬂ›nd›r›c›lar içermez. Günlük temizlik için 1lt suya100-200
ml ürün eklenerek temizlik yap›l›r.
‹natç› ve a¤›r kirli yüzeylerde konsantre ürün kullan›l›r. Temiz
sünger veya yumuﬂak bir bez ile silinir, gerekirse silme
iﬂlemi tekrarlan›r, yüzey su ile durulan›r.

Boat Cleaner&Wax

• Yüzeyleri temizler ve parlak bir görünüm verir
• Uzun süreli koruma

nilco Marine Boat Cleaner&Wax bir çok marin yüzeyinde
kullan›lan çok amaçl› bir temizleyicidir. Fiberglas, vinil, metal
ve boyal› yüzeylerin günlük temizli¤inde kullan›labilen ideal
üründür. Bu mükemmel ürün yüzeyi güneﬂ ve tuzun zararl›
etkilerine karﬂ› ince bir film tabakas› oluﬂturarak yüzeyi korur.
Kuvvetli kimyasallar ve aﬂ›nd›r›c› maddeler içermez. Ayr›ca
teknenizin orijinal rengini korur. Bu mükemmel ürün güneﬂ
ve tuzun zararl› etkilerine karﬂ› ince bir film tabakas› oluﬂturarak
yüzeyi korur. Günlük temizlik için 1 lt suya 100-200 ml ürün
eklenerek kullan›l›r. ‹natç› ve a¤›r kirli yüzeyler için konsantre
ürün temiz sünger veya yumuﬂak bir bez ile yüzeye uygulan›r,
gerekirse uygulama tekrar edilir, yüzey su ile durulan›r.

• A¤›r kirler ve siyah lekelerde etkilidir.
• Ya¤lar› kolay ve etkili temizler
• Kuvvetli kimyasallar ve aﬂ›nd›r›c› maddeler içermez
nilco Marine Deck Cleaner teknelerdeki kaymaz yüzeylerde
oluﬂan a¤›r kirleri ve siyah lekeleri etkili bir ﬂekilde ve
kolayl›kla temizler. Alüminyum yüzeylerde, boyal› ve cilal›
ahﬂap yüzeylerle uzun süreli temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Güverte temizleyici do¤ada parçalanabilir
hammaddelerden formüle edilmiﬂtir ve asit içermez.
Alüminyum, boyal›, cilal ve ahﬂap yüzeylerle uzun süreli
temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
Kirli alana konsantre ürün uygulan›r, birkaç dakika beklenir,
bir f›rça ya da sünger ile yüzeye uygulan›r, su ile durulan›r.

Black Mark Cleaner

Marin yüzeyler için
• Marine yüzeylerde oluﬂan siyah izleri kolayl›kla
temizler
• H›zl› etki ve kolay uygulama
nilco Marine Black Mark Cleaner, marine yüzeylerde
oluﬂan inatç› siyah izleri kolayl›kla temizler. Tüm plastik,
fiberglas, vinil, alüminyum ve boyal› yüzeylerde güvenle
kullan›l›r. H›zl› etkil eder ve birkaç dakika etki etmesi için
beklenir.
Günlük temizlikte 1 Llt suya 100-200 ml eklenerek kullan›l›r.
Etkili formülüyle ovalamadan hemen temizler.Kullan›ma
haz›r ürün, kirli yüzeye püskürtülür birkaç dakika etki
etmesi için beklenir, lekeler silinir ve yüzey durulan›r.

temizlik

temizlik

Tüm marin yüzeyleri için uygundur.

Kaymaz yüzey temizleyici

temizlik

temizlik

Tüm marin yüzeyleri için uygundur.

Deck Cleaner
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Ahﬂap yüzeyler için

Cam ve fiberglas yüzeyler için

• Sabun bazl› genel amaçl› temizleyici
• Günlük temizlik için kullan›m

• Cam yüzeylerdeki su lekelerini temizler
• Düzenli kullan›ld›¤›nda nano partiküller
yüzeyi kaplayarak kirlenmeyi geciktirir.
• Kuvvetli kimyasal maddeler ve camda puslu bir
görüntüye neden olan aﬂ›nd›r›c›lar içermez.

nilco Marine Wood Cleaner teknelerin ahﬂap
bölümlerinin günlük temizli¤inde kullan›lan sabun bazl›
genel amaçl› bir temizleyicidir. Sabun bazl› formül
yüzeye zarar vermez ve ilk günkü gibi kalmas›n› sa¤lar.
5 lt ›l›k suya 50-100 ml ürün eklenerek uygulan›r. Yüzey
bir sünger veya bez ile temizlenir. Durulama ve
kurulama gerektirmez. Formülasyonu çevre için
güvenlidir ve do¤ada tamamen parçalanabilir.

Fabric&Rug Cleaner

Hal›,kilim ve döﬂemeler için
• Hal›,kilim ve döﬂemeleri etkili ve ekonomik temizler
• Kirlenmeyi geciktirir
nilco Marine Fabrig&Rug Cleaner yüksek köpüklü,
çevre dostu formülüyle hal›, kilim ve döﬂemeleri etkili
ve ekonomik olarak temizler. Uzun süre kirlenmeyi
geciktirir. Temizlik öncesi hal› elektrik süpürgesi ile
süpürülür, 1 lt suya 50-100 ml ürün eklenir ve köpürtülür.
Yumuﬂak bir f›rça veya süngerle köpük yüzeye yay›l›r,
kuruyuncaya kadar beklenir ve süpürülür. Kolay temizlik
ve koruma sa¤lar. Kal›nt› ve yap›ﬂkanl›k b›rakmaz.
Güçlü parfümü ile hal› ve döﬂemelerinizde hoﬂ bir
koku b›rak›r.

nilco Marine Glass Cleaner cam ve fiberglas yüzeylerin
temizli¤inde kullan›l›r. Kirlilik ve deniz tuzu nedeniyle
camda oluﬂan su lekelerini temizler. S›k kullan›ld›¤›
zaman nano partiküller yüzeyi kaplayarak yüzeyin
kirlenmesini geciktirir. Kuvvetli kimyasal maddeler ve
camda puslu bir görüntüye neden olan aﬂ›nd›r›c›lar
içermez. Kullan›ma haz›r ürün yüzeye püskürtülür ve
yüzey temiz bir bez ile silinir, gerekirse tekrarlan›r.

Mildew Cleaner

Vinil yüzeyler,tavan kaplamalar›
ve yast›klar için
• Kolay ve etkili küf temizler
nilco Marine Mildew Cleaner küf lekelerini kolay ve
etkili temizler. Vinil yüzeylerde, tavan kaplamalar› ve
minderlerde kullan›labilir. Küf oluﬂumunu önlemek için
düzenli kullan›m› önerilir. Etkili formülü kolay uygulan›r
ve küflenmeyi önler. Ak›ﬂkan formülü ile tüm ulaﬂ›lmas›
zor noktalarda kullanmas›n› sa¤lar.
Konsantre ürün küf noktalar› üzerine uygulan›r, birkaç
dakika etki etmesi için beklenir, f›rça ya da sünger
yard›m› ile küf yüzeyden temizlenir, su ile durulan›r.

temizlik

temizlik

Glass Cleaner

temizlik

temizlik

Wood Cleaner
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Rust Cleaner

Vinyl Cleaner&Polish

•
•
•
•

Vinil, plastik ve kauçuk yüzeyleri temizler ve parlat›r
Yüzeyleri su lekelerine karﬂ› korur
Kuruma ve çatlamay› önler
Tüm vinil yüzeyleri parlat›r ve korur

nilco Marine Vinyl Cleaner & Polish vinyl, kauçuk ve
PVC gibi yüzeyleri temizler, parlat›r ve korur. Yüzeyde
ince bir film tabakas› oluﬂturarak yüzeyi çatlamava
kurumaya karﬂ› korur. Toz oluﬂumunu geciktirir ve
renkleri canl› tutar. Yumuﬂak bir bezle yüzeye uygulan›r,
kuruyana kadar yüzey silinerek parlat›l›r.

Bathroom Cleaner

• Kireç birikintisi
• Egzoz lekeleri
nilco Marine Rust Cleaner oksitleri temizlemek için
tasarlanm›ﬂt›r. Bu özel temizleyici, metal parçalar›n
üzerindeki oksit tabakas›n›, pas, kireç birikintisi ve
egsoz lekelerini temizler. Alüminyum, bak›r, pirinç gibi
yumuﬂak metaller ile uzun süre temas kaç›n›lmal›d›r.
Ürün yüzeye direkt uygulan›r, birkaç dakika etki etmesi
için beklenir, yüzey temizlenir ve su ile durulan›r. Pasl›
monte edilebilir tekne parçalar› ürün ile doldurulmuﬂ
kaba dald›r›l›r, bir süre beklenir, ovulur ve su ile durulan›r.

Toilet Bowl Cleaner

Marin WC temizleyici

• Duﬂ, armatür ve seramik yüzeylerde
kireç oluﬂumunu engeller.
• S›k kullan›ld›¤›nda nano parçac›klar
yüzeyi kaplayarak kirlenmeyi geciktirir.
• Kuvvetli kimyasallar aﬂ›nd›r›c›lar içermez.

• Kireç, pas lekeleri ve di¤er kirleri etkili
ve hijyenik temizler
• Organik asit bazl› formül
• Tüm metal yüzeylerde kullan›m› güvenlidir.
• Aﬂ›nd›r›c› mineral asitler içermez

nilco Marine Bathroom Cleaner banyo yüzeylerinin günlük
temizli¤inde kullan›l›r. Duﬂ, armatür ve seramik yüzeylerde
kireç oluﬂumunu önler. Düzenli kullan›ld›¤›nda nano partiküller
yüzeyi kaplayarak kirlenmeyi geciktirir. Kuvvetli kimyasallar
veya aﬂ›nd›r›c›lar içermez. Kullan›ma haz›r üründür, suland›rma
gerektirmez. Temizlenecek yüzeye püskürtülür, birkaç dakika
etki etmesi için beklenir. Temiz ve yumuﬂak bir bez veya
sünger ile silinir, durulan›r, gerekirse iﬂlem tekrarlan›r.

nilco Marine Toilet Bowl Cleaner organic asit bazl›
formülü ile yüzeylere zarar vermeden kireç birikintileri,
pas lekeleri ve di¤er kirleri etkili ve hijyenik olarak temizler.
Tüm metal yüzeylerde güvenle kullan›labilir. Aﬂ›nd›r›c›
asitler içermez. Özellikle marine banyo ve WC için formüle
edilmiﬂtir. WC havzas›n›n iç yüzeyine uygulan›r, yüzey
f›rçalan›r ve durulan›r. ‹natç› lekeler için daha uzun süre
bekleyerek iﬂlem tekrarlanabilir.

temizlik

temizlik

Günlük banyo temizli¤i için

Oksitlenmiﬂ yüzeyler için

temizlik

temizlik

Vinil ve kauçuk yüzeyler için

www.nilco.com.tr

Do¤al aktif formül

Ekolojik elde bulaﬂ›k deterjan›

• Normal musluk ve deniz suyu
ile kullan›labilir
• Cildinizde hoﬂ bir koku b›rak›r

• Cam, porselen, metal, plastik vb. tüm
mutfak gereçlerini etkili ve ekonomik
olarak temizler.
• Cildinizi nemlendirir, hoﬂ bir koku b›rak›r.

nilco Marine Hand Soap do¤al aktif maddelerden
formüle edilmiﬂ bir s›v› el sabunudur. Normal su veya
deniz suyu ile kullan›labilir. Cildinizi kurutmadan, do¤al
nemlendirici maddeler ile nemlendirirerek temizler.
Cildinizde hoﬂ bir koku b›rak›r. Dispenserdan bir miktar
ürün al›n›r ve eller iyice ovuﬂturularak y›kan›r. Do¤ada
kolayca parçalan›r, çevre dostudur.

Leather Cleaner&Care

nilco Marine Eco Dish Wash Cam, porselen, metal,
plastik vb. tüm mutfak gereçlerini etkili ve ekonomik
olarak temizler. Do¤al formülü ile cildinizi nemlendirir.
Normal musluk suyu ya da deniz suyu ile kullan›labilir.
Do¤ada kolayca parçalan›r, çevre dostudur.
5 lt ›l›k suya (40-45 C º) 1-2 çay kaﬂ›¤› ürün kar›ﬂt›r›l›r,
köpürtülür ve bir sünger ya da f›rça yard›m› ile bulaﬂ›klar
y›kan›r, durulan›r.

Mildew Block

Deri yüzeyler için

Tüm marine yüzeyleri için küf önleyici

• Deri yüzeyleri kurumaya ve çatlamaya karﬂ› korur
• Deri yüzeyin orjinal yumuﬂakl›l›¤›n›
ve esnekli¤ini korur

• Yüzeylerde küf oluﬂumuna karﬂ› mükemmel
koruma sa¤lar

nilco Marine Leather Cleaner&Care deri yüzeylerin
kurumas›n› ve çatlamas›n› önler.Yüzeylerin orijinal
yumuﬂakl›k ve esnekli¤ini korur. Ürün yüzeye yumuﬂak
bir bezle iyice kuruyuncaya kadar uygulan›r.

koruma

koruma

Eco Dish Wash

temizlik

temizlik

Hand Soap

nilco Marine Mildew Block tekne yüzeyleri, canvas,
s›hhi yüzeyler, vinil yast›klar, güverte mobilyalar› vb.
yüzeylerde küf oluﬂumunu yavaﬂlat›r ve önler. Bu uzun
süreli koruma ve tekneye daha temiz bir görünüm sa¤lar.
Kullan›m› kolayd›r. Ak›ﬂkan formülü tüm ulaﬂ›lmas› güç
noktalarda kullanman›za olanak sa¤lar. E¤er yüzeyde
küf varsa önce nilco Marine Mildew Cleaner ile
temizlenir. Konsantre ürün yüzeye püskürtülür, yüzey
silinir, kurumas› beklenir.Durulama gerektirmez. Eﬂsiz
formülüyle uzun süreli koruma sa¤lar.
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Teak Oil

Sert ahﬂap temizli¤inde do¤al sonuç

• Ahﬂap yüzeyleri güneﬂ ›ﬂ›nlar›na ve suya karﬂ› korur
• Tik, iriko gibi sert ahﬂaplara dayan›kl›l›k kazand›r›r

• Do¤al rengini kaybetmiﬂ ahﬂab› temizler
• Ahﬂaba zarar vermez

nilco Marine Teak Oil, tik, iroko gibi sert ahﬂaplarda
kullan›l›r. Ahﬂab› yeniler ve bak›m yaparak
güzelleﬂmesini sa¤lar. ‹çeri¤inde bulunan do¤al ya¤lar
ve UV koruyucular ahﬂap yüzeyi güneﬂ ›ﬂ›nlar›na ve
suya karﬂ› korur. Ahﬂab›n dayan›kl›l›¤›n› artt›r›r ve
ömrünü uzat›r. Kullan›m öncesi, uygulama yüzeyi
temizlenir. F›rça veya bez yard›m›yla elyaf yönüne
paralel olarak uygulan›r.

nilco Marine Teak Cleaner, tik, iroko gibi sert ahﬂaplar›n
temizlenmesinde kullan›l›r. Do¤al rengini ve görünüﬂünü
kaybetmiﬂ yüzeyleri ahﬂaba zarar vermeden temizler.
Kullan›m öncesi yüzey temiz olmal›d›r. Ürünün ahﬂaba
nüfuz etmesi ve derinlemesine temizlik için, ürün f›rça
yard›m›yla uygulan›r. Ürün yüzeyde kurumamal›d›r.
Uyguland›ktan k›sa bir süre sonra, suyla durulan›r.
Kuruduktan sonra, gerekliyse uygulama tekrarlan›r.

Teak Brightener

• Taek, iriko gibi sert ahﬂaplarda temizlik ve
parlakl›k sa¤lar.
nilco Marine Teak Brightener, tik, iroko gibi sert ahﬂaplarda
yüzeyin, tik temizleyici ile tamamen temizlenemedi¤i
durumlarda kullan›l›r. Kullan›m öncesi yüzey temiz olmal›d›r.
Ürünün ahﬂaba nüfuz etmesi ve derinlemesine temizlik
için, ürün f›rça yard›m›yla uygulan›r. Ürün yüzeyde
kurumamal›d›r. Uyguland›ktan k›sa bir süre sonra, suyla
durulan›r. Kuruduktan sonra, gerekliyse uygulama tekrarlan›r.
Metal yüzeylerde korozif etkiye sebep olabilir, bu sebeple
metal yüzeylerden uzak tutulmal›d›r.

Bilge Cleaner

Sintine tank›nda biriken ya¤ ve kirler için
• Biriken kirlerin yap›lar›n› zay›flatarak
kolayca temizlenmesini sa¤lar.
• Sintinenin temiz ve ferah kokmas›n› sa¤lar.
nilco Marine Bilge Cleaner, sintinedeki balç›k ve at›k
ya¤lar› f›rçalama gerektirmeden temizler. Teknenizin
sintinesinde küf, mantar, ya¤ ve tekne balç›¤› birikimini
engeller. Sintinenin temiz ve ferah kokmas›n› sa¤lar.
Birikmiﬂ ya¤›, yap›ﬂkan kirleri, gres ya¤›n› çözer ve kolayca
temizlenmeleri için özelliklerini zay›flat›r. Yaklaﬂ›k 7.5 m’lik
tekne için 250 ml kullan›lmas› önerilir. Tekne çal›ﬂ›r
durumda iken 1 saat sintine tank› içinde bekletilir. Tekne
çal›ﬂt›r›ld›ktan sonra sintine boﬂalt›labilir. Gerekti¤inde
kullan›lmas› önerilir.

temizlik

koruma

Zor temizlenen ahﬂap yüzeylerde

temizlik

koruma

Ahﬂab› besler ve canl›l›k kazand›r›r

Teak Cleaner

www.nilco.com.tr

Biyolojik sintine temizleyici

Fiberglas su kayd›r›c›

• Kötü koku ile yer de¤iﬂtirir.
• Özel formüle edilmiﬂ mikroorganizma
kar›ﬂ›m› sayesinde organik at›klar› kolayca parçlar.

• Fiberglas ve jelkot yüzeylerde suyun
yüzeyden kolayca akmas›n› sa¤lar.
• Nano formülü sayesinde leke oluﬂumunu önler.

nilco Marine Bilge Bioculture, özel formüle edilmiﬂ mikroorganizmalar
kar›ﬂ›m› olup organik maddeleri parçalar. Bulan›kl›¤› azalt›r ve
süspansiyonda ask›daki kat› madde miktar›n› azaltarak suyu temizler.
Bu ﬂekilde, sintine suyunun berraklaﬂmas›n› sa¤layarak kötü kokular›
önler ve kokuyu engelleyerek daha iyi bir çevre sa¤lar. nilco Marine
Biyolojik Sintine Temizleyici ayn› zamanda septik tanklarda da
kullan›labilir. Yap›ﬂkan kirler ve da¤›t›m tanklar›ndaki balç›klar›, kir
birikintilerini temizler ve aktarma hatlar›nda kötü kokuya neden olan
t›kanmalar› önler. Günlük uygulama ile haftal›k program ile kullan›l›r.
Bir haftal›k toplam kullan›m miktar› minimum % 0.05’dir. Bu miktar
her kullan›m aras› sabit zamanlar belirlenerek, bir hafta içinde istenen
dozaj›n sa¤lanmas› ﬂeklinde kullan›labilir. 1 kapak=30 ml

Shine & Protect

nilco Marine AquaGlide suyun yüzeyden kolayca
akmas›n› sa¤lar. su damlac›klar›n›n oluﬂumunu
engellerken kolay temizlik sa¤lar. Düzenli kullan›mda
nano partiküller yüzeyi kaplayarak kirlenmeyi geciktirir.
Yüzeyi UV ›ﬂ›nlar›ndan korur. Fiberglas, akrilik cam, jelkot
gibi plastik yüzeylerde kullan›m› uygundur. Kolay ve h›zl›
kullan›m sa¤lar. nilco Marine Tekne Temizleyici
sonras›nda kullan›ld›¤›nda, yüzeyin daha uzun süre temiz
kalmas›n› sa¤lar. Ürün kullan›ma haz›rd›r. Yüzey direk
olarak püskürtülür. Yumuﬂak ve temiz bir bezle silinir.

Fiberglass Stain Remover

Fiberglas Parlat›c› ve Koruyucu

Fiberglas yüzeyler için leke ç›kar›c›

• Nano formül yüzeyde tutunarak
uzun süre koruma sa¤lar.
• Fiberglas ve jelkot yüzeyi korur ve parlakl›k sa¤lar.

• Fiberglas yüzeylerde oluﬂan pas lekelerini
temizler.

nilco Marine Shine&Protect, fiberglas, jelkot ve boyal›
yüzeyleri korur ve do¤al parlakl›k sa¤lar. ‹çeri¤indeki nano
partiküller tekne yüzeyine tutunarak uzun süre koruma
sa¤lar. Kullan›m› kolayd›r veuyguland›¤› yüzeyde iz
b›rakmaz. UV ›ﬂ›nlar›n›n zararl› etkilerini geciktirir. nilco
Marine Fiberglas Parlat›c› ve Koruyucu kullan›m›ndan
sonra, suyun yüzeyden kay›p gitmesi ve kirlenmenin
gecikmesi için nilco Marine Fiberglas Su Kayd›r›c›
kullan›lmas› tavsiye edilir. Ürün kullan›ma haz›rd›r. Yüzey
direk olarak püskürtülür. Yumuﬂak ve temiz bir bezle silinir.

temizlik

koruma

AquaGlide

koruma

temizlik

Bilge Bioculture

nilco Marine Fiberglas Stain Remover pas, kola, kahve
ve ya¤ lekelerini fiberglas yüzeylerden temizlemek için
kullan›l›r. Egzoz ve su yolu kirleri üzerinde de etkili sonuç
verir. Jelkot yüzeylerde kullan›labildi¤i gibi beyaz boyal›
yüzeylerde de kullan›m› uygundur. Aﬂ›nd›r›c› de¤ildir.
Deri ve süette kullan›lmas› önerilmez. Kullanmadan önce
çalkalan›r. Önce ufak bir alanda deneyerek yüzeye
dökülür. Yumuﬂak ve temiz bir bez, f›rça veya sünger
ile uygulan›r. Birkaç dakika beklenir ve durulan›r.

Metal Cleaner&Polish

Metal yüzeylerde temizlik ve parlaklık
• Pas ve kararmalar› temizler
• Parlakl›k kazand›r›r
nilco Marine Metal Cleaner&Polish paslanmaz çelik,
pirinç, bronz, bak›r, krom, alüminyum vb. metaller üzerinde
oluﬂan pas› ve kararmalar› temizler. Özel formülasyonu
ile yüzeyleri eski parlakl›¤›na kavuﬂturur. Metal Cleaner
& Polish a¤›r oksitlenmeyi ve kararmalar› temizler. Ürün
yüzeye yumuﬂak bir bez ile kuvvetlice ovalayarak
uygulan›r.

Aluminium Cleaner&Polish

Hafif okside olmuﬂ metal yüzeyler için
• Pas ve kararmalar› temizler
• Parlakl›k kazand›r›r

nilco Marine Cleaner & Polish paslanmaz çelik, alüminyum,
pirinç, bronz, bak›r, krom gibi metaller üzerinde oluﬂan
hafif oksidasyonu temizler, kararmalar› kald›r›r, yüzeye
do¤al parlakl›¤›n› kazand›r›r. Ürün yüzeye yumuﬂak bir
bez ile kuvvetlice ovalayarak uygulan›r.

bakım ve koruma

bakım ve koruma bakım ve koruma

www.nilco.com.tr

Sail&Canvas Coating

Yelken ve kanvas yüzeyleri için
koruyucu kaplama
• Kolay manevra kabiliyeti
• Yelkenlerde su geçirmezlik özelli¤i

nilco Marine Sail & Canvas Coating yelken ve kanvas
yüzeyleri için mükemmel koruma kaplamas›d›r. Yelken,
branda ve canvas yüzeylerde küf oluﬂumu ve kirin
yap›ﬂmas›na karﬂ› koruma sa¤lar. Yelkende oluﬂturdu¤u
su itme özelli¤i ile yar›ﬂlarda seyir halinde iken manevra
kolayl›¤› sa¤lar. Yar›ﬂç›lara h›z kazand›r›r. ﬁiﬂe iyice
çalkalan›r. Düz zemin üzerine 15-30 cm mesafeden
püskürtülür, ürünün tüm yüzeye ince bir tabaka halinde
da¤›l›m› sa¤lan›r. Kuruyana kadar beklenir.

“kurumsal hijyen”

Marin Grubu
Temizlik
Deterjanlar›

Endüstriyel
Temizlik
Deterjanlar›
Endüstriyel
Temizlik Makine
Ve Ekipmanlar›

Endüstriyel G›da
Hijyen Ürünleri

Endüstriyel Temizlik
Ekipman Aksesuar
ve Yedekleri

Endüstriyel
Temizlik Ka¤›tlar›

Otomatik
Dozajlama ve
Köpük Sistemleri
Teknik Servis
&
E¤itim

Endüstriyel temizlik ve hijyenin tüm detaylar›nda…
Saruhan ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ. ‹stanbul (212) 698 07 77 (Pbx)

www.nilco.com.tr
ﬁ‹RKETLER GRUBU

nilco Reinigungsmaschinen GmbH
Industriestrasse 6 D-71665 Vaihingen an der Enz/Germany
Phone: +49 7042 912-0 Fax: +49 7042 912-360
www.nilco.de
Türkiye Distributorü:
Saruhan ‹ç ve Dıﬂ Ticaret A.ﬁ.
Basın Expres Yolu Evkur Plaza No:29 Kat:3 Halkalı/‹stanbul
Tel: +90 212 698 07 77Fax: +90 212 698 47 23
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