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TARİHÇEMİZ :
 
İZMİR’de 1970’li yıllarda babadan oğula dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerinden asla taviz vermeden ticari serü-
venimize başladık.  Yıllar içinde sahip olduğumuz 
deneyim ile faaliyetlerimizi 2006 yılında ANKARA’ya taşıdık.

BİZ KİMİZ? 
 * DMO e kataloğunda olan ve DMO’nun kurumsal tedarikçisi olan işletmeyiz.

* Başta; Tse ve İso 9001 kalite yönetim sistemi, bakanlık onayı olmak üzere, kapasite raporu, marka tescil 
belgesi alan ve alanında ciddi bir müşteri kitlesine 
sahip olan bir sıvı deterjan üreticisiyiz. 
 
* Önce “insan” ve “devlet” diyerek sektöre değer katan ve attığı her adımda müşteri memnuniyetini ve son 
kullanıcıyı  ön planda tutan bir fabrikayız. 
 
* ‘‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’’ ilkesiyle hareket eden ve deneyimli personeli, kimya 
mühendisi ile tam kapasite çalışan laboratuarı, kalite kontrol ve ar-ge çalışmalarını yapan profesyonel idari 
kadroya sahip bir müesseseyiz.  
 
* Piyasa beklenti ve taleplerini anında tespit edip, karşılayan ve istikrarlı bir şekilde büyüme trendini sürdüren 
bir şirketiz. 
 
* 16 ile yayılan distribütör ve bayi ağı ile 1200’ü aşkın müşterisiyle sizlere hizmet etmekteyiz. 
 
* Genel alan temizleyicileri, evsel ve endüstriyel deterjanlar, cam temizleyicileri, 
banyo ve wc temizleyicileri,  ağır kir ve yağ sökücüler ürettiğimiz ürünlerin sadece birkaçıdır.

* Palet Streci 
 
HEDEFLERİMİZ:
 
*Ülkemize çok daha fazla katma değer ve isdihdam sağlayan bir üretici olmak. 
 
*Sadece Ülkemizde değil, dünya çapında söz sahibi olan, 
doğa ve çevreye saygı konusunda limitleri daha üst noktalara taşıyan
 bir üretici olmak.

* Müşteri memnuniyetini bugün olduğu gibi her daim en üst seviyede tutmak.
 
*İhracatta üst sınırları zorlamak ve vergi rekortmeni olmak hedefimizdir.
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YÜKSEK ŞEFFAFLIK YIRTILMAYA DAYANIKLI

DARBELERE DAYANIKLI UZUN RAF ÖMRÜ

STREÇ FİLM
Taşıma veya depolama esnasında paletli ürünlerin korunması için ideal bir çözümdür.

BİN-PA KİMYA GÜVENCESİYLE



Mutfak temizliği ihtiyaçlarınızda her aşamada çözümler üretiyoruz.
Teknik Personelimiz ve kaliteli ürünlerimizle yanınızdayız.

www.sevginkimya.com
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KULLANILDIĞI ALANLAR
• Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak için geliştirilmiştir.
• Zor yemek ve protein kalıntılarını kolayca temizler.
• Sert ve kireçli sularda da etkilidir.
• Porselen tabakları ve cam bardakları matlaştırmaz.
• Metalleri karartmaz.
• Bulaşıklarda kokuyu giderir.
• Makinelerde kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
• Dozaj pompaları ile kullanıma uygundur

KULLANILDIĞI ALANLAR
• Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak için geliştirilmiştir.
•  Bulaşıklardaki deterjan, kireç ve su lekelerini giderir.
•  Makinelerde kireç oluşumunu önleme yardımcı olur.
•  Metalleri karartmaz.
•  Dozaj pompaları ile kullanıma uygundur.
•  Sert ve kireçli sularda da etkilidir.

LT

30 S.MHU.ENM-30 8699764060134

S.MHU.ENM-20 8699764060127

S.MHU.ENM-5 8699764060110

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.MHU.ENP-30 8699764060233

S.MHU.ENP-20 8699764060226

S.MHU.ENP-5 8699764060219

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE DETERJANI

ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNE PARLATICI Endüstriyel Bulaşık Makinesi içinEndüstriyel Makinelerde Kullanıma uygun makine parlatıcısı

BULAŞIK MAKİNE
 DETERJANI BULAŞIK MAKİNE

 DETERJANI

BULAŞIK MAKİNE
 DETERJANI

BULAŞIK MAKİNE
PARLATICI BULAŞIK MAKİNE

PARLATICI

BULAŞIK MAKİNE
PARLATICI
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KULLANILDIĞI ALANLAR
• Elde yıkanacak genel bulaşıklar için yıkama ürünüdür.
• Yüksek yağ çözme gücüne sahiptir.
• Elde yıkanan bulaşıklardaki donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler 

pH dengelidir.
• Cildi korur.
• Daha fazla bulaşık yıkar. Bol köpüklüdür.
• Ekonomiktir.
• Günlük kullanıma uygundur.
• Gliserin içerir.

KULLANILDIĞI ALANLAR
• Endüstriyel bulaşık makineleri ve çelik mutfak araçlarındaki
         kireç artıklarını temizlemek için geliştirilmiştir.
• Makinelerin verimli çalışmasını  sağlar ve hijyeni artırır.

LT

30 S.MHU.EBP-30 8699764010336

S.MHU.EBP-20 8699764010329

S.MHU.EBP-5 8699764010312

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.MHU.EKC-30 8699764060332

S.MHU.EKC-20 8699764060325

S.MHU.EKC-5 8699764060318

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

END.

TSE 518
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KULLANILDIĞI ALANLAR
• Elde yıkanacak genel bulaşıklar için yıkama ürünüdür.
•  Yüksek yağ çözme gücüne sahiptir.
•  Elde yıkanan bulaşıklardaki donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan temizler 

pH dengelidir.
•  Cildi korur.
•  Bol köpüklüdür.
•  Ekonomiktir.
•  Günlük kullanıma uygundur.
•  Gliserin içerir.

KULLANILDIĞI ALANLAR
• Elde yıkanacak genel bulaşıklar için yıkama ürünüdür.
• Yüksek yağ çözme gücüne sahiptir.
• Elde yıkanan bulaşıklardaki donmuş yağ ve kirleri iz bırakmadan 

temizler pH dengelidir.
• Cildi korur.
• Bol köpüklüdür.
• Ekonomiktir.
•  Günlük kullanıma uygundur.
•  Gliserin içerir.

LT

30 S.MHU.EBS-30 8699764010237

S.MHU.EBS-20 8699764010220

S.MHU.EBS-5 8699764010213

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.MHU.EBY-30 8699764010237

S.MHU.EBY-20 8699764010220

S.MHU.EBY-5 8699764010213

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

Yeşil Renkli

Sarı Renkli
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KULLANILDIĞI ALANLAR
• Mutfaklarda yüzeylerde oluşan kireç ve tortuları çözmenin yanında otel,
         hastane,fabrika,AVM gibi alanlarda da kullanılır.
• Aside dayanıklı tüm yüzeylerde kullanılır.
• Alüminyum veya bakır alaşımlı malzemeler hariç temizlenecek yüzeye 
         direkt olarak uygulanır.

KULLANILDIĞI ALANLAR
• Endüstriyel mutfaklarda ağır ve yanmış yağları temizlemek için geliştirilmiştir.
•  Kuvvetli alkali formülü ile fırın, ocak, grill gibi mutfak
          araçlarında oluşan yanmış ve kurumuş yağ kalıntılarını kolayca çözer.
•  Güçlü formülü sayesinde dik yüzeylere tutunarak etkili bir temizlik sağlar.
•  Rahatsız edici gazlar çıkarmaz.

LT

30 S.MHU.EKC-30 8699764050233

S.MHU.EKC-20 8699764050226

S.MHU.EKC-5 8699764050219

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.MHU.EEB-30 8699764050134

S.MHU.EEB-20 8699764050127

S.MHU.EEB-5 8699764050110

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD
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KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Mutfaklarda fayans, seramik ve sert yüzey temizliğinde kullanılır.
• Mineral bazlı özelliği sayesinde yüzeye yapışmış inatçı kir ve lekeleri 
         içeriğinde bulunan aktif maddeler sayesinde yok eder.
• Çizmeden temizler.
• Duruladığınızda iz bırakmaz

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Yüzeylerde yoğunlaşmış yağ tabakasının temizliğinde kullanılır.
• Konsantre yapısıyla yoğun kir ve yağ tabakasını temizler.
• Makine yardımıyla veya fırça ile uygulanabilir.
• Yüzeyde direkt veya sulandırılarak uygulanabilir.

LT

S.MHU.EMC-20 8699764020823

S.MHU.EMC-5 8699764020816

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.MHU.YTP-30 8699764050738

S.MHU.YTP-20 8699764050721

S.MHU.YTP-5 8699764050714

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

AĞIR KİR VE YAĞ TEMİZLEYİCİ

Ağır Kir ve Yağ
Temizleyici Ağır Kir ve Yağ

Temizleyici
Ağır Kir ve Yağ

Temizleyici
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KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Temizlik Sektöründe Fırın ve Boru Temizleyici , yağ sökücü olarak kullanılır.
•  Yemeklik yağı arıtmada, zeytinin karartılması işleminde. 
•  İçecek ve Süt Sektöründe, yağ temizlemede,
•  Su arıtmada ve araç gereç temizlemede kullanılabilir..
•  Çok güçlü kimyasaldır koruyucu eldiven ile kullanılması tavsiye edilir.
•  Alkalidir.

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Endüstriyel mutfaklarda ve bulaşık yıkama bölümünde personelin korunmasında etkilidir.
•  Kimyasal maddelere ve sıcağa dayanaklıdır.
•  Dayanıklı malzemeden üretilmiştir kolay yıpranmaz.
•  Ebat ve ölçüleri 70 x 120 santimetre

S.MHU.KSM-25 8699764090626

ÜRÜN KODU BARKOD

S.MHU.EMO-M 8699764090223

ÜRÜN KODU BARKOD

S.MHU.EMO-M 8699764090223

ÜRÜN KODU BARKOD
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KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Genel alan sert yüzeylerde kullanılabilecek temizlik maddesidir.
•  Tüm yüzeyleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler.
•  Ortama hoş bir koku verir.
•  Çizmeden temizler.
•  Duruladığınızda iz bırakmaz.
•  Ekstra parfümlüdür

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Genel alan sert yüzeylerde kullanılabilecek temizlik maddesidir.
•  Tüm yüzeyleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler.
•  Ortama hoş bir koku verir.
•  Çizmeden temizler.
•  Duruladığınızda iz bırakmaz.
•  Ekstra parfümlüdür

LT

30 S.GTU.YTF-30 8699764020236

S.GTU.YTF-20 8699764020229

S.GTU.YTF-5 8699764020212

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.YTL-30 8699764020335

S.GTU.YTL-20 8699764020328

S.GTU.YTL-5 8699764020311

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ
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SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Genel alan sert yüzeylerde kullanılabilecek temizlik maddesidir.
•  Tüm yüzeyleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler.
•  Ortama hoş bir koku verir.
•  Çizmeden temizler.
•  Duruladığınızda iz bırakmaz.
•  Ekstra parfümlüdür

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Genel alan sert yüzeylerde kullanılabilecek temizlik maddesidir.
•  Tüm yüzeyleri iz ve yapışkanlık bırakmadan temizler.
•  Ortama hoş bir koku verir.
•  Çizmeden temizler.
•  Duruladığınızda iz bırakmaz.
•  Ekstra parfümlüdür

LT

30 S.GTU.YTF-30 8683229251907

S.GTU.YTF-20 8683229251907

S.GTU.YTF-5 8683229251907

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.YTL-30 8683229251907

S.GTU.YTL-20 8683229251907

S.GTU.YTL-5 8683229251907

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

TS 12039

TS 12039
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KULLANILDIĞI ALANLAR  
• Tuvalet ve pisuvarlardaki kir, kireç, pas ve üre taşı kalıntılarını çözer.
•  Güçlü yapısıyla etkili temizlik sağlar.
•  Ortamdaki kötü kokuları giderir.
•  Güçlü formülüyle temizler.
•  Hijyen sağlar.
•  İsteğe göre yeşil renkli olarak da üretilebilir

KULLANILDIĞI ALANLAR  
• Banyolarda, lavabolarda, Wc’lerde, fayans arası ve derz 

temizliğinde kullanılır.
•  Leke çıkarıcı ve kir çözücü formülüyle etkili ve hızla 

temizlik sağlar.
•  Ortamdaki kötü kokuları giderir

LT

30 S.GTU.BWC-30 8699764020533

S.GTU.BWC-20 8699764020526

S.GTU.BWC-5 8699764020519

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.SST-30 8699764030235

S.GTU.SST-20 8699764030228

S.GTU.SST-5 8699764030211

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ
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KULLANILDIĞI ALANLAR  
• Temizliği zor olan; fayans, karo taşı, doğal taş, granit ve seramik gibi 

zeminlerin 
•  arasındaki derzlerde oluşan sararma, kir, yağ ve lekeleri temizler.
•  Etkili temizlik sağlar.
•  Ovalama ve fırçalama gerektirmez.
•  Zahmetsizce temizler.
•  Zamandan tasarruf sağlar.

KULLANILDIĞI ALANLAR  
• Her türlü halı, kumaş kaplı yüzeyler ve döşeme temizliğinde kullanılır.
•  Bol köpüklüdür.
•  Elle veya fırçalı makinalarla kullanılabilir.
•  Derinlemesine temizlik sağlar

LT

S.GTU.DTM-20 8699764080620

S.GTU.DTM-5 8699764080613

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.HKT-30 8699764020731

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ
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SIVI ARAP SABUNU

KULLANILDIĞI ALANLAR  

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Tuvalet, banyo, lavabo ve fayans gibi aside dayanıklı sert yüzeylerin 
•  temizliğinde kullanılır.
•  Yüzeylerde yoğunlaşmış zor çıkan kir ve tortuları kolayca temizler.
•  Alüminyum veya bakır alaşımlı malzemeler hariç temizlenecek yüzeye direkt 
•  olarak uygulanır.
•  Yüzeyde direkt veya sulandırılarak uygulanabilir Tuvalet, banyo, lavabo ve fayans gibi aside     

dayanıklı sert yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
•  Yüzeylerde yoğunlaşmış zor çıkan kir ve tortuları kolayca temizler.
•  Alüminyum veya bakır alaşımlı malzemeler hariç temizlenecek yüzeye direkt 
•  olarak uygulanır.
•  Yüzeyde direkt veya sulandırılarak uygulanabilir

SIVI
SIVI

SIVI

ARAP SABUNU
ARAP SABUNU

ARAP SABUNU

LT

30 S.GTU.SAS-30 8699764040838

S.GTU.SAS-20 8699764040821

S.GTU.SAS-5 8699764040814

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764030631

S.GTU.YTP-20 8699764030624

S.GTU.YTP-5 8699764030617

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ
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KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Cam yüzeylerin temizliği için geliştirilmiştir.
•  Güçlü formülüyle yüzeye hemen yayılır ve hızlı kurur.
•  Cam yüzeyindeki kirlere hızla nüfuz ederek kolayca temizler.
•  Cam, ayna gibi yüzeylerde iz bırakmadan lekesiz temizlik sağlar.
•  Buğu engelleyici özelliğe sahiptir.
•  Temizlik sonrası durulama gerektirmez

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Yerler. fayanslar, karolar, mermer, seramik gibi sert yüzeyler için 

uygundur.
• Kapı,pencere çerçeveleri, cam cilalı yüzeyler için kullanılır.
• Küvet, lavabo, evye, ayna, ocak, buzdolabı, mutfak eşyaları ve 

tüm yıkanabilir yüzeylerde kullanılır.

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764020939

S.GTU.YTP-20 8699764020922

S.GTU.YTP-5 8699764020915

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.GTU.YTP-30 8699764030433

S.GTU.YTP-20 8699764030426

S.GTU.YTP-5 8699764030419

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

ASPİRİNX

ASPİRİNX ASPİRİNX

ASPİRİNX

SEVGİN
GENEL ALAN 

TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ



17
båÇ�ëíêáóÉä=háãó ~=îÉ=qÉãáòäáâ=�ê�åäÉêáNU



18

KULLANILDIĞI ALANLAR 
• Sık kullanıma uygun el yıkama maddesidir.
• Cilt pH’ına uygundur ve dengelidir.
• Gliserin içerir. Cildi korur ve nemlendirir.
• Yumuşatıcılıdır tahriş etmeden temizler.
• Otel, hastane, restoran ve şirketlerde tuvalet ve banyolarda el 

yıkamada kullanılır.
• Günlük kullanıma uygundur.
• Parfümü ile hoş bir koku bırakır

KULLANILDIĞI ALANLAR  
•  Hijyenik el yıkama köpüğüdür.
•  Dispenser yardımıyla kullanılır. Hijyenik ve ekonomiktir.
•  Cilt pH’ına uygundur ve dengelidir. Cildi korur ve nemlendirir.
•  Gliserin içerir. Tahriş etmeden temizler.
•  Otel, hastane, restoran, AVM gibi yerlerde tuvalet ve banyolar     

da el yıkamada kullanılır.
•  Günlük kullanıma uygundur.
•  Parfümü ile hoş bir koku bırakır

LT

30 S.KBU.SES-30 8699764040234

S.KBU.SES-20 8699764040227

S.KBU.SES-5 8699764040210

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.KBU.KES-30 8699764040432

S.KBU.KES-20 8699764040425

S.KBU.KES-5 8699764040418

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
KİŞİSEL BAKIM

ÜRÜNLERİ
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KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir.
•  Otel, hastane, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde ve çamaşır 
•  makinelerinde kullanılabilir.
•  Kumaşın dokusuna nüfuz ederek en zor lekeleri güvenle çıkarır çok amaçlı 
•  leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcıdır.
•  Kullanıldığı ortamlarda etkili hijyen sağlar.
•  Çamaşırların temizliği yanında mutfak ve banyolarda da hijyen amaçlı kullanılabilir

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Beyaz çamaşırların ağartılmasında ve zorlu renkli lekelerin çıkarılmasında etkilidir.
•  Otel, hastane, kurum ve kuruluşların çamaşırhanelerinde otomatik ve 
•  endüstriyel çamaşır makinelerinde kullanılabilir.
•  Kumaşın dokusuna nüfuz ederek en zor lekeleri güvenle çıkarır çok amaçlı 
•  leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcıdır.
•  Kullanıldığı ortamlarda etkili hijyen sağlar.
•  Çamaşırların temizliği yanında mutfak ve banyolarda da hijyen amaçlı kullanılabilir.
•  Ultra yoğun kıvamlı ve güçlü formüllüdür.
•  En zor lekeleri bile kolayca çıkarır hijyen sağlar.
•  Güçlü mikrop ve bakteri öldürücüdür.
•  Parfümlüdür

LT

30 S.CHU.CSN-30 8699764030136

S.CHU.CSN-20 8699764030129

S.CHU.CSN-5 8699764030112

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.CHU.CSU-30 8699764030334

S.CHU.CSU-20 8699764030327

S.CHU.CSU-5 8699764030310

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
ÇAMAŞIR HİJYEN 

ÜRÜNLERİ
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LT

500 ml S.CHU.HOS-500 8699764070416

S.CHU.HOS-20 8699764070430

S.CHU.HOS-5 8699764070423

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

500 ml S.CHU.CPB-500 8699764070324

S.CHU.CPB-20 8699764070331

S.CHU.CPB-5 8699764070317

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Yaşam alanları; ev, ofis, otel odaları, sinemalar, fabrikalar, yemekhaneler, 
•  bekleme ve spor salonları, AVM’ler, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları
•  na sinmiş istenmeyen kötü kokuları gidermek amacıyla kullanılır.
•  Foseptik, çöp toplama alanı gibi alanlardan sızan kötü kokulara karşı da etkilidir.
•  Hızlı çözüm istenen yerlerde en etkili çözümdür.
•  Sprey yardımıyla sıkılarak kullanılır.
•  Kötü kokulara karşı uzun süre etkilidi

KULLANILDIĞI ALANLAR   
•  Sanayi ve ev tipi çamaşır makinalarında kullanıma uygundur.
•  Çamaşırları yumuşatır güzel kokmasını sağlar.
•  Çamaşırların kolay ütülenmesine yardımcı olur.
•  Yıkama sonrası elektriklenmeyi önler.
•  Ekonomiktir.

SEVGİN
ÇAMAŞIR HİJYEN 

ÜRÜNLERİ
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KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Araç kaportalarını kolayca temizlemek için geliştirilmiştir.
•  Aracınızın üzerine yapışmış kir, kuş pisliği, sinek kalıntıları, kurumuş 
•  çamur lekelerini kolayca temizler.
•  Suda köpürtülerek hazırlanır.
•  Fırça vasıtasıyla kullanılır.
•  Aracınızın boyasına zarar vermez.
•  Yıkama sonrası parlaklık verir

KULLANILDIĞI ALANLAR   
•  Profesyonel kullanıma uygundur.
•  Makine ile kullanılır..
•  Bol köpüğü ile temizlik sağlar.
•  Dengeli pH seviyesi ile araca zarar vermez.
•  Tüm boya tiplerine uygundur.
•  Konsantre bir üründür

LT

30 S.OBU.BCT-30 8699764040630

S.OBU.BCT-20 8699764040623

S.OBU.BCT-5 8699764040616

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

30 S.OBU.BCT-30 8699764010619

S.OBU.BCT-20 8699764010626

S.OBU.BCT-5 8699764010633

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

SEVGİN
OTO BAKIM VE 

HİJYEN ÜRÜNLERİ

Oto Yıkama 
Köpüğü Oto Yıkama 

Köpüğü Oto Yıkama 
Köpüğü

FIRÇASIZ OTO YIKAMA KÖPÜĞÜ
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LT

500 ml S.OBU.MYM-500 8699764010732

S.OBU.MYM-20 8699764010725

S.OBU.MYM-5 8699764010718

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

LT

S.OBU.LJT-20 8699764010831

S.OBU.LJT-5 8699764010824

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD LT

S.OBU.LJT-20 8699764010930

S.OBU.LJT-5 8699764010923

20

5

ÜRÜN KODU BARKOD

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Endüstriyel bulaşık makinelerinde kullanılmak için geliştirilmiştir.
•  Zor yemek ve protein kalıntılarını kolayca temizler.
•  Sert ve kireçli sularda da etkilidir.
•  Porselen tabakları ve cam bardakları matlaştırmaz.
•  Metalleri karartmaz.
•  Bulaşıklarda kokuyu giderir.
•  Makinelerde kireç oluşumunu önlemeye yardımcı olur.
•  Dozaj pompaları ile kullanıma uygundur

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Araçların lastiklerini temizler, parlatır.
• İçeriğindeki koruyucu formülüyle toz tutmasını geciktirir.
• Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarını karşı koruyucu bir film bırakır tekrar kirlenmesini geciktirir.
• Uzun süreli koruma ve parlaklık sağlar.

KULLANILDIĞI ALANLAR   
• Araçların çelik jantlarını temizler, parlatır.
• İçeriğindeki koruyucu formülüyle toz tutmasını geciktirir.
• Kuruma, çatlama ve güneş ışınlarını karşı koruyucu bir film bırakır tekrar kirlenmesini geciktirir.
• Jantlarda zamanla biriken balata tozlarını temizler.
• Uzun süreli koruma ve parlaklık sağlar

SEVGİN
OTO BAKIM VE 

HİJYEN ÜRÜNLERİ

LASTİK PARLATICI JANT TEMİZLEYİCİ




