
ECOCLEAN KULLANIM ALANLARI:

EV

Ev temizliğinde devrim! Artık evlerinizi Türkiye'nin en seçkin temizlik ürünüyle temizleyin.

ECOCLEAN alkol ve kimyasal içermez ve bileşenleri nedeniyle anti bakteriyel özelliğe sahiptir.

Temizlediği yüzeyde kir ve mikrop bırakmadan sağlıklı bir şekilde temizleme imkanı sağlar.

Çamaşır  makinasından  bulaşık  makinasına  kadar  evinizin  hemen  hemen  her  alanında

kullanılan tek bir ürün. Evet yanlış okumadınız, tek bir ürün. ECOCLEAN evinizde bugüne

kadar kullandığınız en az 10 ayrı temizlik maddesinin yerine sadece ECOCLEAN ile çok rahat

şekilde  temizleme  imkanı  sağlar.  ECOCLEAN  aynı  zamanda  kullanmış  olduğunuz

makinalarınızda da koruyucu özelliği sayesinde bakım yapar. ECOCLEAN evinizde bulunan halı,

koltuk, laminat, pencere, lavabo, kalebodur daki kirleri ve duvar üzerindeki rutubet lekelerini

temizler. Boyaların yüzeylerinde bulunan kir ve lekeleri rahat bir şekilde temizler dokuya zarar

vermez. ECOCLEAN bileşenleri nedeniyle insan sağlığına zarar vermez, hatta mantar sporları

gibi bir çok mikro organizmaları da imha etmektedir. ECOCLEAN konsantre olduğu için 1:10

ile 1:100  oranında su katılarak kullanılan son derece ekonomik ve çok yönlü bir üründür.

OTEL ve RESTORANTLAR

ECOCLEAN otel  ve  restorantlar  da ekonomik  ve  hijyenik  bir  üründür.  ECOCLEAN otel  ve

restoranlarınız  da  davlumbaz,  havalandırma,  ahşap,  cam,  fayans,  zemin  döşemesi,

endüstriyel makineleri, masa örtülerini, lavabodan, dış zemin temizliğine kadar aklınıza gelen

her alanda çok yönlü kullanım özelliğine sahip tek bir temizleme ürünü, bugüne kadar cam

temizliğinden klozet temizliğine kadar bir çok alanda broşür ve kataloglara sığmayacak kadar

geniş bir yelpazeye sahip tek bir üründür.

OFİS ve BÜRO

Ofis veya iş yerinizde de  ECOCLEAN ile çok ferah ve hijyenik bir  şekilde kesin temizleme

imkanı  sağlayabilirsiniz.  Ofisinizin  her  alanında  istediğiniz  şekilde  kullanabilirsiniz.  Büro

mobilyalarınızı güzel bir şekilde temizler, parlatır.  ECOCLEAN pas sökücü özelliği olduğu için

metal cinsinden olan büro malzemelerinizin pasını alır.  ECOCLEAN ofisinizde bulunan bütün

elektronik cihazlarınızı temizler ve parlatır.  ECOCLEAN deri koltuklarınızın rengini korur, deri

yüzeyindeki kir ve lekeleri çok kolay şekilde temizler.  ECOCLEAN konsantre bir üründür ve

suyla inceltilir. Ofisinizde önceliğiniz, sağlık ve temizlik ise ECOCLEAN tek seçiminizdir.
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OTOMOTIV ve DENİZCİLİK

ECOCLEAN otomobil  sanayisinde  ayrıcalıklı  olan  hiç  bir  şeyin  dokusuna  zarar  vermeden

arabanızda güvenli  bir şekilde temizleme imkanı  sağlayan tek ürün, arabanızın  lastiğinden

jantına torpidosundan koltuğuna kadar en güzel  şekilde temizler.  ECOCLEAN'i kış aylarında

otomobilinizin  cam  silme  suyuna  karıştırabilirsiniz. Kışın  donma  sorunuyla  karşı  karşıya

kalmazsınız. ECOCLEAN arabanızın  iç  dizaynını  temizler  ve parlatır. ECOCLEAN arabanızın

motorunu  dokuya  zarar  vermeden  temizler. Aracınızın  kaputunu açıp  ECOCLEAN spreyle

motorunuzun her yerine güzelce püskürtünüz 30 saniye bekleyip sıcak su ile yıkadığınızda

arabanızın motoru temiz ve pasa karşı korunmuş bir vaziyet alır. ECOCLEAN  arabanızın dış

cephesine bulaşmış zift,  mazot  veya tarifi belli  olmayan lekeleri  çıkartır  arabanızın  metal

boyasına zarar vermeden temizler ve parlatır. ECOCLEAN çevreci bir ürün olduğundan deniz

ortamında  rahatlıkla  tekne  iç  ve  dış  temizliğinde  kullanılabilir.  Etkili  fomülü  sayesinde

yüzeylere zarar vermeden derinlemesine temizlik sağlar. Ekolojik maddeler sayesinde insan

sağlığına ve denizde yaşayan canlılara hiç bir zararı yoktur. 

ENDÜSTRİYEL

ECOCLEAN'nin pas sökme özelliği olduğu için yüzeysel yağ, gres ve akar yakıt atıklarını kolay

şekilde temizler, sanayi makinalarında pasa karşı koruyucu ve sökücü özelliği olduğu için alkol

ve asit içermediğinden dolayı hiçbir  şeyin dokusuna zarar vermez. Makinaların özelliklerini

muhafaza eder. En güzel şekilde temizler.

AHŞAP ve BAHÇE MOBİLYALARI

ECOCLEAN ahşap sektöründe çam ağaçlarından oluşan reçine gibi çıkması zor ve imkansız

olan reçine lekelerini kolaylıkla söker, ahşabın dokusuna zarar vermeden üzerinde sonradan

oluşan leke ve kirleri temizler ve ahşap zeminini koruma altına alır. Bahçe mobilyalarınızda da

her  alanda  kullanabilirsiniz. Yüzeyleri  çizmeden  leke  ve  iz  bırakmadan  güzel  bir  şekilde

temizler  ve  mobilyalarınızın  dış  zeminini  üzerinde  parlaklık  sağlar. ECOCLEAN yüksek

konsantreli bir üründür ve 1:10 - 1:100 oranı arasında su ile inceltilebilir.

ECOCLEAN HAKKINDA

Olağanüstü  temizleme ve  yağ  sökme gücü. Malzemeyi  yıpratmaz. AB yönergelerine  göre

ekolojik olarak tanımlanır. ECOCLEAN yüksek temizleme gücüne sahiptir. Yağ, gres, yumurta

akı  vb.  kirleri  rahat  ve  yumuşak  şekilde  temizler  ve  böylece  her  türlü  sanayi alanında

üniversal olarak kullanılabilmektedir. ECOCLEAN geriye artık bırakmadan yıkanabildiği için ve

bileşenleri nedeniyle gıda endüstrisinde de kullanılabilir. ECOCLEAN kirin altına geçerek yüzeyi

temizleyen tensitlerden oluştuğu için köpüklenmez ve su bazlıdır.
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AVANTAJLIDIR

Ürünümüz temizlik alanında kullanılan diğer çeşitli bir çok ürünün yerine sadece tek bir çeşit

ürün olması ve diğerlerinden daha da çok yönlü olması, alkol ve kimyasal içermemesi, anti

bakteriyel  olması,  yani  temizlediği  yüzeyde  kir  ve  mikrop  bırakmaması  ve  hiç  bir  şeyin

dokusuna zarar vermemesiyle beraber yüksek konsantreli olması saymakla bitiremeyeceğimiz

avantajlardan dır.

KONSANTREDİR

ECOCLEAN yüksek konsantrelidir  (yani  ECOCLEAN 'in 1LT. saf haline 1:10 -   1:100 oranı

aralığında su eklenebilir). ECOCLEAN günlük yüzeysel temizlemelerde su ile karışım oranında

sınırsızdır. Kirin şekli ve gücüne göre su ile inceltilebilir. İnceltme işlemi ılık suyla yapıldığında

temizleme etkisi daha da yükselir.

EKONOMİKTİR

ECOCLEAN yüksek temizleme gücüne sahip temizlik ürünleri  için de en ekonomik olandır.

Yüksek konsantre özelliğiyle 1LT saf halinden onlarca litre elde edebilirsiniz. Evet bir litreden

onlarca litre. Evinizde veya iş yerinizde bulunan en az  10 ayrı  temizlik ürünlerinin yerine

sadece bir tek ürün ECOCLEAN ürünümüzle evinizde,iş  yerinizde,aracınızda ve daha aklınıza

gelebilecek her alanda sadece ECOCLEAN ile temizleyebilirsiniz. Üstelik yüksek konsantre 1LT

ECOCLEAN, 10  litreden  100  litreye  kadar  inceltilebilmesi  piyasada  bulunan  ekonomik  ve

ikdisadlı doğal bir temizlik ürünüdür.

SAĞLIKLIDIR

ECOCLEAN kanserojen bir madde içermeyen, bileşenleri nedeniyle anti bakteriyel olan, insan

sağlığına  ve  çevreye  hiç  bir  zarar  vermeyen  yüksek  konsantreli  bir  üründür.  Yüzeyleri

dezenfekte  eder  ve  mantar  sporları  gibi  bir  çok  mikro organizmaları  da yok etmektedir.

ECOCLEAN yıkamada  kullanıldığında  çamaşırlarınızda  mikrop  bırakmadan  temizler  ve

sonradan mantarların oluşmasına engel olur. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde temizleme imkanı

sağlar. ECOCLEAN doğal bileşenlerden oluştuğu için elinize cildinize zarar vermez.

DOĞALDlR

ECOCLEAN doğal  bileşenlerden  oluşan,  alkalik değerli  bir  üründür  ve  son  derece  doğal

temizleyicidir. Narenciye  özü  kullanılarak  temizlediği  yüzeyde  ferah  bir  narenciye  kokusu

yaydığından temizlediği ortamda tam bir doğal hava sağlar.
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KORUYUCUDUR

ECOCLEAN doğaya zarar vermeyen kimyasallardan oluştuğu için hiçbir şeyin dokusuna zarar

vermez. Pas sökücü özelliği olduğu için kullanıldığı alanda koruyucu özelliğe sahiptir. Dışarıda

yağmur altında bulunan makinalarınızda veya arabanızın camlarında ECOCLEAN kullanılırsa su

tutmaz buhar oluşturmaz, pasa karşı son derece koruyucu hiç bir maddenin dokusuna zarar

vermeden önceki bütün aktif özelliklere zarar vermez, hatta muhafaza eder korur.

ÇOK YÖNLÜDÜR

Alet,  makine,  torna  tezgahı,  matbaa  makinası,  sanayi  zeminleri  ve  camları  vb.  işletme

tesislerinde rahat bir şekilde temizler. Testere sanayisinde temizleme ve reçine alma işlemleri

için kullanılmaktadır. Taş, ahşap, plastik zeminlerini, küvet, ayna, araç içini ve dışını sorunsuz

temizlemektedir. Evinizde çamaşır  makinası,  bulaşık  makinasından  halı  yıkamasına  kadar

daha aklınıza gelebilecek her alanda kullanılır.  Ekolojik olmasından teknelerde temizlik için

gönül rahatlığıyla her alanda kullanılabilir.

KULLANIMI

ECOCLEAN 1:10 - 1:100 karıştırma oranı aralığında inceltilebilir. Karıştırma oranı kirin şekli,

gücü ve süresine bağlı olarak belirlenir. Örneğin 2 Kapak ECOCLEAN'i 250ml'lik şişeye dökün

ve üzerine çeşme suyu ekleyin. 5 saniye kadar çalkaladıktan sonra günlük kullanıma hazır 1:

30  oranında  genel  temizliğe  uygun  güçlü  ECOCLEAN  elde  etmiş  olursunuz.  ECOCLEAN

temizlenecek olan yüzeylere püskürtülür veya sünger, fırça, bez, makine vb. şeylerle yayılır,

çözülen kiri sadece suyla silin veya durulayın. Ilık su kullanımı temizleme gücünü daha da

arttırır.

TAŞIMACILIK

ECOCLEAN'nin  yanıcı  özelliği  yoktur.  ECOCLEAN uçak,  gemi,  tren,  otobüs,  ve  diğer  sivil

taşımacılığında güvenli taşınabilir.

Uygulama şekli  edinilen  tecrübe ve araştırma sonuçlarına  dayanarak tavsiye edilmektedir,  ancak  kullanıcı  ürünün  ve  uygulamanın ihtiyaçlarına uygunluğunu  kendisi

denemesi şarttır. Yazılı olarak tavsiye edilen uygulama ve kullanım haricinde sorumluluk kabul edilmez.
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