


 

HAKKIMIZDA

Netchem Endüstriyel Kimya 2008 yılında, 20 yıllık sektör deneyimini, üretim ve pazarlama 
olmak üzere farklı şirketlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulmuştur.
Her zaman Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiş ve sektöre öncülük yapmış ve yapmaya da 
devam edecektir. Türkiye’nin ilk uçak kimyasalları ve koku nötralizatörleri üreticisidir.

Uzman kadromuz, güçlü Ar&Ge ekibimiz ve uzun yıllara dayanan deneyimimiz ile hastane 
hijyeni, endüstriyel kimyasallar, biyoteknoloji ve koku giderimi konularında çözüm ortaklığı 
sunuyoruz.

“We Work For Nature” yani “Doğa İçin Çalışırız” sloganıyla her zaman çevre bilincine sahip 
ve doğaya destek olmayı hedefleyen işler yapmaktayız.

Yüksek kaliteden ödün vermeden, yüksek motivasyonlu ekip arkadaşlarımızla 
ülke ekonomisine ve sektörümüze katma değer yaratan örnek bir kimya firması olmaktır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verirken, çözüm ortaklığı kurmayı hedefleyen, 
çevre dostu ve yüksek kalitede ürünler üreten, topluma faydalı ve akıllarda güvenle
bağdaştırılan kârlı ve güçlü bir şirket olmaktır.

    Vizyonumuz;

    Misyonumuz;

Biz Kimiz?

Değerlerimiz;

Tutku:
İşimize yüreğimiz ve aklımızla bağlıyız.

Dürüstlük:
Dürüst, çalışkan ve etik değerlere bağlıyız.

Çözüm Odaklı:
Müşterilerimize salt ticari ilişki yerine çözüm ortaklığı sunuyoruz.

Doğaya Saygı:
Doğaya sonuna kadar saygılıyız. Zarar verecek her hareketin karşısındayız. 

Doğayı ve tüm canlıları seviyoruz.



 
 

KİŞİSEL HİJYEN 

 
 

 
NTC-H-100 
Konsantre Ağır Yağ  Kir Sökücü Sıvı Sabun 
Sanayide çalışan kişiler için geliştirilmiş konsantre sıvı cilt temizleme 
ürünüdür.  
Eldeki yağ, is, kurum, mürekkep gibi kirleri kolayca temizler.  
İçerdiği doğal, güçlü cilt nemlendirici ve tazeleyici katkıları ile cildi daima 
canlı tutar ve korur.  

         Anti-bakteriyel bir üründür.Seyreltme oranı  1:4’tür.  
         Ambalaj şekli:20 ve 30 kg plastik bidon. 
 

 
       VITAL ECO 
       Sıvı Sabun 
       Kozmetik sınıfı sentetik temizleyiciler ve nemlendiriciler içeren sıvı cilt  
       temizleme maddesidir. 
       Eldeki kir ve yağın   temizlenmesinde etkili sonuç yaratır.
       Ekonomik ve kalıcı hoş kokuludur.    

     
 
 

       VITAL EXTRA 
       Dezenfektanlı Sıvı  Sabun   
       E-coli, Salmonella gibi mikro organizmalara karşı etkili dezenfektanlı,  
       Kokusuz veya hafif kokulu sıvı cilt temizleme maddesidir. 
       Kolay durulanır. 
       Dezenfektan edici özelliğinden dolayı Staphylococcus aureus, salmonella,  
       choleraesuls ve pseudonimonas aeruginosa gibi gram(+) ve gram(-) bakterilere, 

                                  pathegenic fungi, trichophyton interdigitalis gibi mantar ve mayalara ekilidir. 
  
 
 

       PRO HAND 
       Köpük Sabun 
       Hastaneler, Oteller ,Restoranlar, Ofisler, Kurumlar vb. işletmeler için hoş kokulu
       köpük el sıvısıdır. 
       İçerdiği nemlendiriciler ve koruyucular sayesinde elleri daima yumuşak ve  
       canlı tutar.  
       Kullanımı dispenserlerde rahat ve ekonomiktir.     

 
 
 

           
       VITAL ECO EXTRA  
       Gliserinli Özel Sıvı Sabun 
       İçerdiği özel gliserinli formülü sayesinde ellerin ekstra yumuşak kalmasını sağlar. 
       Özellikle hassas cilde sahip kişilerle, hastanelerde yenidoğan ve bebek yoğun 
       bakım bölümlerinde çalışanlar için önerilmektedir.  

 

 



 
 

GENEL TEMİZLİK 

 
GREEN SHINE CLEAN 
Konsantre Yer ve Yüzey Temizleyici

 
 
       SHINE CLEAN PLUS 
       Amonyaklı Genel Temizlik Ürünü

              NETJEL 
          

 

 
       RED SANITER CLEAN 
         

 
 

            
       NETCHEM SANITER JEL 
       

 

Hoş ve kalıcı koku sağlayan genel amaçlı kullanıma uygun konsantre 
genel temizlik ürünüdür. Su ile temasında sakınca olmayan tüm
yüzeylerde kullanılır. Nüfus etmiş kirleri söker durulama gerektirmez

Seyreltme Oranı 1:9

Özellikle hastane, gıda sektörü gibi hijyenin önemli olduğu yerlerde 
kullanılan,dezenfeksiyon etkili durulama gerektirmeyen,
İçeriğindeki amonyak sayesinde derinlemesine temizlik sağlar.

       Dezenfektanlı Konsantre Genel Temizlik Ürünü

Su ile yıkanabilen tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilen özel olarak 

geliştirilmiş konsantre klor içerikli genel temizlik ürünüdür.

Sert zemin, mermer, plastik, fayans, boyalı yüzey gibi  yüzeylerde 

ağır yağ, kir, nikotin ve kan gibi zorlu lekelerin çıkarılmasında ve genel 

temizliğinde kullanılır.

Yüksek konsantrasyonu sayesinde ekonomik ve klor ihtiva etmesi 

sayesinde %99'a yakın dezenfeksiyonlu temizlik sağlar.

       Konsantre Tuvalet Temizleyici

Banyo, lavabo, klozetlerde ve derzlerde oluşan kiri, pasağı, kireci ve 

tüm inatçı lekeleri temizlerken dezenfekte eden konsantre bir üründür.

Metal yüzeylerdeki pas ve kireç lekelerinde de güvenle kullanılır, 

korozyona neden olmaz.Sıvı olduğu için yüzeyleri çizmez matlaştırmaz.

Günlük düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu engeller.

       Jel Tuvalet Temizleyici
Armatür, lavabo, duşakabin gibi hassas yüzeylerde oluşan kireç ve pas lekelerini
etkinliği ile çözen profesyonel bir temizleme ve dezenfeksiyon maddesidir.
Yoğun formülasyonu sayesinde dik yüzeylere tutunarak daha etkin 
bir temizlik sağlar. Düzenli kullanımlarda kireç oluşumunu önler.
Saniter Jel doğal asitlerden imal edildiğinden içerisinde tuz ruhu, 
nitrik asit gibi asitler içermez.
Armatür temizliğinde de kullanılır.

SHINE CLEAN PLUS
Amonyaklı Yüzey Temizleyici

Üretim Tarihi: 17-03-2012

Clean

            
       NETCHEM GLASS CLEANER  
       Konsantre Cam Temizleme Ürünü

Yüksek konsantrasyonu sayesinde ekonomik temizlik sağlar.  

Kullanıma hazır versiyonu da mevcuttur. 



 
 

GENEL TEMİZLİK 

 
SANITER JEL AX 
Kireç ve Pas Çözücü

 
 NETCHEM MAGICAL PERFUME
       Hava Şartlandırıcı Parfüm

  

 

 
       

        LACK MARBLE 
         

 
            
       

NETCHEM WAX CLEANER

 
       

       PVC Zemin Cilası

       Kristalize Mermer Cilası

       Cila Sökücü ve Temizleyici

Tuvaletlerin iç yüzeyinde oluĢan sarı pas lekelerini, kireç ve 

üre taşı birikimlerini kimyasal etkinliği ile çözer ve temizler.

Mikropları öldürüp dezenfekte ederek ağ kokuların oluşmasını 

önler.

Ofisler,otel odaları, ortak yaşam mekanları ve kötü koku içeren 

ortamlardaki istenmeyen kokuların giderilmesi ve hoş koku 

yayılması için kullanılır.

 
NETCHEM PVC POLISH 

Mermer, traverten, karo, taş ve linoleum, marmoleum, pvc yüzeylerin 

parlatılmasında kullanılan polimer bazlı ciladır. Yüzeye nüfuz ederek 

sert, son derece parlak bir yüzey oluşturur. Kesinlikle kaydırmaz.

Kullanma miktarı az, dayanma süresi uzun ve bakımı kolay olduğu 

için çok ekonomiktir.

Mermer, traverten, karo taş gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerin

parlatılmasında kullanılan kristalize mermer cilasıdır. Zemine nüfuz 

ederek sert, çizilmeyen son derece parlak yüzey oluşturur.

Kesinlikle kaydırmaz. Yıpranan kısımlar tamir edilebilir

Yüksek kalite ağır kir ve cila sökücü bir üründür. Ahşap hariç taş, mermer, 
linoleum, ve pvc gibi her türlü yüzeydeki polimer cilayı kolaylıkla söker.
Zemine yerleşmiş inatçı kir ve yağları temizler. Yüzeyi yeni cilaya hazırlar. 

NETCHEM POLISH CARE

       Cila Bakım Ürünü
Cilalı yüzeylerin düzenli temizlik ve bakımı için geliştirilmiş özel bir t
emizlik maddesidir. Alkali ve asit içermediğinden cilayı bozmadan
matlaştırmadan yüzeydeki kir ve tozları temizler.Formülündeki cila ile de 
yüzeysel çizikleri kapatır vecilanın ömrünü uzatır.

NETCHEM WAX CLEANER

NETCHEM WAX CLEANER

WAX CLEANER

Netchem Wax Cleaner provides a good finish for wax and polish cleaning.
Can be used for PVC and Marble polishes.

Netchem Endüstriyel Kimya 
Mak.Teks. Gıda Ltd.Şti.
Tel: 0212 358 30 01
Faks: 0212 358 30 31
Çamlık Mah. Dr. İhsan Aksoy Sk.
Fulya Apt. 8/2 Etiler İst.

Üretici Firma:
Marmara Paz.Ltd.Şti. Tarafından
Netchem Adına Üretilmektedir.

LACK MARBLE
KRİSTALİZE MERMER CİLASI

10 kg

NETCHEM POLISH CARE



 

GENEL TEMİZLİK

 
P.O.C 
Konsantre Ağır Ya ğ Sökücü 

PROMAT 

PROMAT ULTRA 

BLOW 

NETCHEM DUST MAGNET

Gıda sektörü, mutfaklar, mezbahaneler ve mandıralarda oluşan en ağır 
yağlı kirlilikler için geliştirilmiş çok köpüren güçlü bir yüksek alkalitede 
(Ph 14) konsantre yağ çözücüdür. Hem organik ve hem de inorganik 
yağların temizliğinde kullanılır. Yüzey, ekipman, kazanlar ve kasaların 
temizliklerinde kullanılır. Etkili çözüm için 55-60 derece sıcaklıkta su ile
seyreltilip kullanılmalıdır.

 Ekonomik Çamaşır Suyu 

Kullanıma hazır, ekonomik çamaşır suyudur.

 Kıvamlı Konsantre Çamaşır Suyu 
Yoğun formülü sayesinde, su ile seyreltilerek kullanıma uygun konsantre
çamaşır suyudur.
Seyreltme oranı: kirlilik durumuna bağlı olarak 1:10  1:20 su ile seyreltilir.

 Zemin Otomat Temizleyici 
Köpüksüz özelliğinden dolayı zemin ve halı yıkama makinelerinde 
kullanıma uygundur. Durulama gerektirmeden kirlerin temizlenmesinde 
etkin bir temizlik sağlar.

 Toz Toplama Ürünü 
Netchem tarafından özel olarak üretilmiş olan DUST MAGNET cilalı 

yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için geliştirilmiş özel bir temizlik

maddesidir. Asit yada alkali içermediği için cilayı bozmadan,

matlaştırmadan yüzeydeki tozları temizler. Cilanın ömrünü uzatır.

NETCHEM CARPET SHAMPOO

 Konsantre Elde Halı Şampuanı 

Sentetik ve yünden yapılmış her türlü halının temizlenmesinde 

kullanılan konsantre halı yıkama ürünüdür. İçeriğinde bulunan optik 

parlatıcılar ve yüzey aktifler sayesinde dipten yüzeye derinlemesine 

temizleyerek renkleri canlandırır ve parlaklık sağlar.

 
 

ÇAMAŞIR

 

SUYU EKONOMİK

30

 

KG

Netchem Endüstriyel Kimya 

Mak.Teks. Gıda Ltd.Şti.

Tel: 0212 358 30 01

Faks: 0212 358 30 31

Çamlık Mah. Dr. İhsan Aksoy Sk.

Fulya Apt. 8/2 Etiler İst.

PROMAT

 
 

KIVAMLI ÇAMAŞIR

 

SUYU

30

 

KG

Netchem Endüstriyel Kimya 

Mak.Teks. Gıda Ltd.Şti.

Tel: 0212 358 30 01

Faks: 0212 358 30 31

Çamlık Mah. Dr. İhsan Aksoy Sk.

Fulya Apt. 8/2 Etiler İst.

PROMAT ULTRA

ZEMİN OTOMAT TEMİZLEYİCİ

30

KONS.

Netchem Endüstriyel Kimya 
Mak.Teks. Gıda Ltd.Şti.
Tel: 0212 358 30 01
Faks: 0212 358 30 31
Çamlık Mah. Dr. İhsan Aksoy Sk.
Fulya Apt. 8/2 Etiler İst.

Üretici Firma:
Marmara Paz.Ltd.Şti. Tarafından
Netchem Adına Üretilmektedir.

NETCHEM DUST MAGNET
TOZ TOPLAMA MADDESİ

10 KG

Alkalı veya asidik olmaması 
sayesinde cilalı yüzeylere 
zarar vermeden, tüm tozların 
temizlenmesini sağlar. Bir 
gece önceden mavi mop 
üzerine uygulanır ve mop dik 
olacak şekilde dinlenmeye 
bırakılır. Oluşan antistatik 
elektirik sayesinde tüm toz 
zerrecikleri mopa çekilir ve 
kolayca temizlik saplanır.

Netchem Endüstriyel Kimya 
Mak.Teks. Gıda Ltd.Şti.
Tel: 0212 358 30 01
Faks: 0212 358 30 31
Çamlık Mah. Dr. İhsan Aksoy Sk.
Fulya Apt. 8/2 Etiler İst.

Üretici Firma:
Marmara Paz.Ltd.Şti. Tarafından
Netchem Adına Üretilmektedir.

NETCHEM CARPET SHAMPOO
KONSANTRE ELDE HALI ŞAMPUANU

10 KG

Elde halı yıkama için 
üretilmiş olup konsantre 
bir üründür. Konsantrasyonu
sayesinde ekonomiklik 
sağlar. İçerdiği optik 
temizleyiciler ve yüzey aktif 
maddeler sayesinde 
derinlemesine temizlik 
sağlar.



 

 
MC MATIC 
Bulaşık Makine Deterjanı 

MC BRIGHT 

AC-200 

P.O.C.-H 

P.O.C.-C

 Bulaşık Makine Parlatıcısı 

 Kireç Çözücü 

 Alkali Sıcak Yağ Sökücü

 Alkali Soğuk Yağ Sökücü

POVER CLEAN

 Konsantre Ağır Yanık Yağ Sökücü 

 

MUTFAK HİJYENİ

Sanayi tipi bulaşık makinelerinin rezistanslarında ve sprey uçlarında, 
oluşan kireç birikimlerinin temizliğinde kullanılan konsantre bir üründür.
Paslanmaz çelik yüzeyler üzerinde korozif etkisi yoktur.

İçerdiği birçok özel karakteristikler sayesinde son derece güçlü, 

etkili ve güvenli bir fırın temizleyicisidir. Güçlü yüzey aktifler 

sayesinde yanmış, katranlaşmış yağlarda ve soğuk yüzeylerde 

dahi sizi en etkin çözüme ulaştırır.

Hem orta su sertliğinde hem de sert sularda etkili, profesyonel 

bulaşık makineleri için konsantre ana yıkama deterjanıdır.

Tanin ve gıda maddesi lekelerini kolayca çıkarır, köpük oluşturmaz,

lekesiz bulaşık yıkar.

Hem orta su sertliğinde hem de sert sularda etkili, profesyonel 

bulaşık makineleri için konsantre durulama maddesidir. Durulama 

zamanını düşürerek mükemmel bir parlaklık sağlar.

NETCHEM DRAIN OPENER

 Tıkanmış Boru ve Gider Açıcı 
Logar ve tıkanmış boru açıcısıdır. Mutfaklarda atık su borularında ve 

banyo logarlarında, organik kirlerden oluşan birikintilerden kaynaklanan

tıkanıklar ve su taşmalarına neden olan birikintileri kolayca çözer.Yağ,

kir, saç vs. ile tıkanmış lavaboları ve giderleri kolayca açar.

Çok yönlü ve güçlü konsantre yağ çözücüdür. Davlumbaz, fayans, 
makine ve ekipmanların temizliğinde ve su ile yıkanabilen tüm yüzeylerin
temizliğinde kullanılır. 55-60 derecede sıcak su ile seyreltilmesi gerekir.

Çok yönlü ve güçlü konsantre yağ çözücüdür. Davlumbaz, fayans, 
makine ve ekipmanların temizliğinde ve su ile yıkanabilen tüm yüzeylerin
temizliğinde kullanılır. Soğuk su ile seyreltilerek kullanılır.

C
SOĞUK



 

 
CLEAN PRO
Ekonomik Elde Bulaşık Deterjanı 

CLEAN PRO EXTRA 

DEEP CLEAN 

METAL BRIGHT 

FRESH-D

 Konsantre Elde Bulaşık Deterjanı 

 Bulaşıklar İçin Ön Daldırma Ürünü 

 Paslanmaz Çelik ve Metal Parlatıcı

 Sebze, Meyve ve Ekipman Dezenfektanı

NET FOAM

 Köpüklü ve Klorlu Yüzey Dezenfektanı 

MUTFAK HİJYENİ

NETCHEM YÜZEY DEZENFEKTANI

 Konsantre Alkol Bazlı Yüzey Dezenfektanı 

Elle bulaşık yıkamak için özel olarak formüle edilmiş kullanıma 

hazır sıvı bulaşık yıkama deterjanıdır, cilde yumuşaklık sağlar.

Elle bulaşık yıkama için özel olarak formüle edilmiş konsantre bulaşık
deterjanıdır. Çok üstün yağ çözme özelliğinden dolayı sadece daldırma 
yoluyla dahi ovalamadan temizlik sağlar. Kolay durulanır, aynı zamanda 
dezenfekte eder.

Bulaşıkların daha etkin ve kolay yıkanması için geliştirilmiş konsantre 

ön daldırma ürünüdür. Tanin, nişasta kalıntıları gibi lekeleri çözerek 

yıkama zamanını kısaltır, ekonomi sağlar.

Endüstriyel ve mutfaklarda korozyona uğramış gümüş, bakır, pirinç, 

paslanmazların matlığını giderip parlatılması için özel olarak geliştirilmiş 

bir üründür. .

Gıda sektöründe ve gıda sanayinde güvenle kullanılan çok güçlü bakterisel 
ve fungisid etkili QAC bazlı bir üründür. Gıda dezenfektanı olarak, gıda ile 
temas eden yüzeylerin dezenfekte edilmesinde, gıda işletmelerinde ve tıbbi 
malzeme üretimi yapılan firmalarda personel giriş çıkışlarında dezenfekte 
havuzlarında ayak dezenfektanı olarak ve sebze meyve dezenfeksiyonu 
olarak güvenle kullanılır.

Hastane, sağlık merkezleri, okullar, gıda üretimi yapan işletmeler, 

mutfaklar ve hijyen gerektiren ortamlarda virüs ve bakterilere karşı 

efektif bir çözümdür. Gıda endüstrisi için klorlu köpüklü dezenfektan 

olup yoğun köpük oluşturmasından dolayı dik yüzeylere tutunarak 

yüzeyleri temizler ve dezenfekte eder.

3

Gıda sektöründe ve mezbahalarda işlem sonrası ve vardiya arası yüzeylerin 
dezenfeksiyonunda püskürtme ile kullanılır.
Uygulanan yüzeyler durulama gerektirmez. Biyosidal ruhsatı yoktur.



 

ÇAMAŞIR HİJYENİ
 

 
NTH ULTRA MATIC 
Toz Çamaşır Deterjanı

         

 
 
       BLOOD CLEAN 
       Yağ, Kan, Kir Temizleyici Toz Deterjan 

     

 
ULTRA OKSI 

       Oksijen Bazlı Ağartıcı İçeren Yardımcı Yıkama Ürünü   

  
       NETCHEM CHLORIN
       Klor Bazlı Ağartıcı İçeren Yardımcı Yıkama Ürünü  

  
 

           
       NTH ULTRA MATIC EX 
       Enzimli Yardımcı Yıkama Ürünü

Köpüğü kontrollü leke ve yağ çözücü katkılar içeren sert sularda da etkili 
ağartıcılı toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır.

Her su sertliğinde renkli ve beyaz çamaşırlar ile her türlü

tekstilin yıkanmasında kullanılır.

Sanayi tipi otomatik çamaşır makineleri için özel olarak formüle 

edilmiş az köpüren toz ana yıkama deterjanıdır. Güçlü formülü 

sayesinde en inatçı lekeleri bile temizler. Özel olarak renklilerde ve 

beyazlarda yağ, kir, kan ve protein lekelerine etkili olacak şekilde 

dizayn edilmiştir. Ek bir beyazlatıcı kullanmaya gerek kalmaksızın 

mükemmel beyazlık ve temizlik sağlar.

Ana yıkama maddesi ile birlikte beyaz ve renkli çamaşırların 

ağartılmasında kullanılan oksijen katkılı sıvı ağartma maddesidir.

Sabit renkli çamaşırlarda lekelerin çıkarılması için, klorlu ağartıcılara 

oranla daha güvenle kullanılır. 60 C derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 

mükemmel sonuç verir.

NETCHEM CHLORİN

60 C’nin altındaki yıkama sularında kullanılan ve en zor lekelerde 

bile etkili olabilen organik klor bazlı toz ağartıcı ve dezenfekte edici 

yardımcı yıkama maddesidir.

Üç sistemli enzim,TAED, ağartma maddesi,leke çözücü katkılar içeren 
hoş kokulu ana yıkama maddesi. Lekeler ve ağır kirler içeren aşçı 
kıyafetleri ve yemek masası örtüleri , Hastane çamaşırları üzerinde çok 
etkilidir. Renkli ve beyaz çamaşırlar ile her türlü tekstilin yıkanmasında 
kullanılır.

NET SOFT
Çamaşır Yumuşatıcısı
Çamaşır üzerinde statik elektrik oluşumunu, sürekli yıkama ve 

sürtünme sonucu çamşırların dokularında oluşabilecek yıpranmayı 

önler. Çamaşırlara yumuşaklık ve hoş koku verir.



 

ÇAMAŞIR HİJYENİ
 

 
NET  MATIC DEZ 

Dezenfektanlı Toz Çamaşır Deterjanı

         

 
 
       NETCHEM L-100 
       Tekstilden Yağ, Mürekkep Sökücü  

     

 
NETCHEM L-200

       Tekstilden Yağ Sökücü Yardımcı Yıkama Ürünü   

  
       NETCHEM L-300
       Tekstilden Pas Sökücü  

  
 

           
       NETCHEM MAGICAL 
       Çamaşır Parfümü

Köpüğü kontrollü leke ve yağ çözücü katkılar içeren sert sularda da etkili 
dezenfektanlı toz ana yıkama çamaşır deterjanıdır. 
Özellikle hastanelere tavsiye edilmektedir.

Tekstil sanayinde kullanmak üzere geliştirilmiş leke çıkarıcı bir 

üründür. Çimen lekesi, yağ, gres yağı ve çoğu yiyecek lekelerini 

çıkartır. Hare bırakmaz. Yünlü, pamuklu, ipekli, fitilli kadife, sentetik

kumaş, naylon, orlon ve diğer sentetik malzemelerde güvenle 

kullanılır.

Mutfaklarda ve restoranlarda kullanılan ağır kir ve yağlı çamaşırların 

temizlenmesinde etkilidir. Ana yıkama ürünüyle beraber veya ana

yıkamadan önce ön yıkamada kullanılır.

Netchem tarafından tekstil sanayisinde kullanılmak üzere  geliştirilmiş 

bir ürünüdür. Konfeksiyonda üretim esnasında veya yıkama sonrası su 

lekelerinden veya çevreden bulaşan pas lekelerini gidermek için 

kullanılır.

Kalıcı ve hoş kokulu çamaşır parfümüdür. Parfüm belirli bir ısıdan 

sonra tamamen uçar ve özelliğini kaybeder. Yıkanmış çamaşırlarda

yumuşatıcıdan gelen hoş koku kaybolmaktadır. Yıkanmış ve 

kurutulmuş çamaşırlara, özellikle havlu ve perdelere hoş ve kalıcı 

koku verir.

NETJEL
Klor Bazlı Yüksek Konsantrasyonlu Çamaşır Makine Dezenfektanı
Çamaşır makinalarını boşken çalıştırıp dezenfeksiyonunu sağlamak

amacı ile kullanılır. Aynı zamanda yer yüzey temizliklerinde de 

çamaşır suyunun yerine önerilen dezenfektanlı temizleyicidir.



NETCHEM WAX CLEANER

NETCHEM WAX CLEANER

WAX CLEANER

Netchem Wax Cleaner provides a good finish for wax and polish cleaning.
Can be used for PVC and Marble polishes.

 

TEKNİK KİMYASALLAR
 
 

 
NTC-H-100 
Konsantre Ağır Yağ Kir Sökücü Sıvı Sabun
Sanayide çalışan kişiler için geliştirilmiş konsantre sıvı cilt temizleme 
ürünüdür.  
Eldeki yağ, is, kurum, mürekkep gibi kirleri kolayca temizler.  
İçerdiği doğal, güçlü cilt nemlendirici ve tazeleyici katkıları ile cildi daima 
canlı tutar ve korur.  

         Anti-bakteriyel bir üründür.Seyreltme oranı 1:4’tür.  
         Ambalaj şekli:20 ve 30 kg plastik bidon. 
 

 
       NETCHEM CONCRETE CLEANER 

 

     
 
 

       EFC-20 
          

 

NT-1000 
Konsantre Ağır Yanık Yağ ve Karbon Sökücü

WAX CLEANER  

 

Beton ve Harç Sökücü 
Beton harç ve kireç birikintilerini çözer. inşaat sektörü ve çimento 
sanayinde kullanılabilen yüksek aktivitede konsantre bir üründür.

Klima Serpantin Temizleyici 
Güçlü ve çok yönlü formüllü bir üründür. Güçlü formülü sayesinde 
alüminyum petek ve süzgeçleri yağ, kurum, toz ve her türlü kir ve
tortulardan temizler. Air condition ve hava sistemlerinin tam kapasite 
çalışmasını sağlar.

AĞIR

HIJYEN PRODUCT

Güçlü bir yağ çözücüdür. Mekanik veya püskürtme yolu ile temizlik 
yapılır. Temizlenecek yüzeylere gerekirse daha etkili ve hızlı bir netice 
almak için 55-60 C sıcak su ile seyreltilip, püskürtülür veya mekanik 
işlem yapılır, daha sonra su ile durulanır.

Wax Çözücü
Su ile emülsiyon yapabilen güçlü yağ ve wax çözücüdür Su ile 

karıştığında viskoz bir emülsiyon oluşturur. Bu şekli ile dik 

yüzeylere tutularak koruyucu film oluşturan wax, trafik filmi ve kiri

temizler.

Silikon bazlı kalıp ayırıcıdır. Dökümün kalıptan yapışmadan 

çıkmasını sağlayan ideal bir kalıp ayırıcıdır.

NETCHEM SILICON OUT
Silikon Bazlı Kalıp Ayırıcı

NETCHEM SILICON OUT

NETCHEM SILICON REMOVER

Silicon Remover

Netchem Silicon Remover removes Si based particules. Cleans moulds effectively



 

TEKNİK KİMYASALLAR
  

 
SANITER JEL AX 
Tuvaletten Kireç ve Pas Çözücü

 
 
       NT-500 

 

     

 

 
       

METAL BRIGHT 
          

 

NETCHEM PAINT READY 
Metal Yüzey Fosfatlayıcı

NETCHEM PAINT REMOVER 

 

Kireç Temizleyici
Kireç ve silis birikintilerini aynı anda çözerek zaman ve kimyasal 

tasarrufu sağlayan güçlü bir üründür. içerdiği inhibitörler sayesinde

çiller; ısı eşanjörleri, borulu sistemleri ve diğer metalleri asitlerden 

dolayı oluşabilecek aşınmaya karşı korur.

Paslanmaz Çelik ve Metal Yüzey Parlatıcı 
Metal yüzey temizleyici ve parlatıcısıdır. Sanayide metal yüzeylerde 

yağı, gresi, yüzeysel pas tabakalarını kolayca temizler. Çıplak

yüzeylere parlaklık sağlar. Boya öncesi metal yüzeylerin, yağ, kir ve 

yüzeysel paslardan arındırılması ve boya öncesi hazırlık amacıyla

güvenle kullanılabilen bir üründür.

Metal yüzey fosfatlama ve koruma ürünüdür. Sanayide metal 

yüzeylerin boya öncesi temizlenip korozyona karşı koruma ve 

boyanın yüzeye daha etkili tutunmasını sağlar.

Boya Sökücü
Çok güçlü ve süratle nüfus eden boya ve vernik temizleme ürünüdür.

Metal yüzeylerde , ahşap ve dış cephelerde kullanılan boyaların 

% 99‟unu çözer. Daldırma yöntemi, fırça veya rulo ile uygulanır.

Özel formülü sayesinde su ile seyreltilip motor ve parça temizliği için 
manuel veya otomatik yıkama makinelerinde güvenle kullanılır.
Temizlenmiş parçaların ani korozyona maruz kalmasını önler.

NT-600
Parça ve Ekipman Temizlik Solventi

Güçlü formülü sayesinde suda kaynaklı her türlü kireçi ve pası çok hızlı
şekilde temizler.
Pisuvar giderlerinde oluşan üre ve idrar taşlarından kaynaklı tıkanmaları
açar ve düzenli kullanımlarda önler.
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AĞIR

HIJYEN PRODUCT

NETCHEM PAINT READY PO

NETCHEM PAINT READY

Paint Ready

Netchem Paint Ready cleans and prepares the surface of the metal products for dying.

4
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NETCHEM PAINT REMOVER

NETCHEM PAINT REMOVER

Paint Remover

Netchem Paint Remover is suitable for using at factories, metal surfaces, constructions
and etc.

AĞIR

HIJYEN PRODUCT



 

TEKNİK KİMYASALLAR
  

 
NETCHEM ELECTRON 
Elektronik Kart Temizleyici

NETCHEM ECC 
 

     

 

 

       

NETCHEM RUSTOFF 
          

 

NETCHEM RUST SOLVE 
Pas Gevşetici

NETCHEM LEATHER CLEAN 

 

Elektrik Pano ve Kontaktör Temizleyici
Tozu, kiri, gevşek oksitleri ve yağlı film tabakalarını elektrikli cihazlardan,
elektronik ekipmanlardan, kontaktör başlıklarından süratle temizler.
Ultra saf ve hızlı buharlaşan bir üründür. Yüzeyler temizlendikten sonra 
tortu bırakmadan buharlaşır 

Pas ve Korozyon Önleyici Yağ 
Organik metal kompleks film oluşturup, korozyonu nötralize 

eder ve paslanmayı önler. 

Çok güçlü bir pas çözücü ve metal yüzeyleri aşınmaya karşı 

koruyan inhibitörlü bir üründür. İnce saçlar ve daha kalın metal 

yüzeylerde oluşan pas lekelerini çözmek amacı ile kullanılır.  

Deri Temizleyici

Amfoterik yüzey aktif bir maddedir.Havalı sondajlarda stabil bir köpük  
oluşturur.Maden ve kömür işletmelerinde rahatlıkla kullanılabilir.  Tüm 
sularda kullanılabilir. Hava ihtiyacını azaltalarak daha derin sondaj 
imkanları sunar. 

NETCHEM DRILL FOAM

Sondaj Köpüğü

Elektronik devre kartlarının temizliğinde kullanılan bir temizlik 
ürünüdür. Temizlenecek kartların üzerindeki toz ve kirleri kolayca 
temizler. Elektronik devre kartları parçalarının üzerinden önce tozları 
ve birikintileri tazyikli hava ile uzaklaştırılır,daha sonra elektron 
püskürtülerek temizlik sağlanır.

AIRCRAFT SOLUTION
Uçak Gövde Temizleyici

NETCHEM RUSTOFF

NETCHEM RUSTOFF

RUSTOFF

Netchem Rust Off helps to clean rust from steel, iron etc. without corrosion..

NETCHEM RUST SOLVE

NETCHEM RUST SOLVE

RUST SOLVE

Netchem Rust Solve is a strong formula for rusty surfaces.

NETCHEM LEATHER CLEAN

NETCHEM LEATHER CLEAN

LEATHER CLEAN

Netchem Leather Clean is used for cleaning the leather surfaces.

NETCHEM DRILL FOAM

NETCHEM DRILL FOAM

DRILL FOAM

Netchem Drill Foam is used for sondage.

Uçaklar için özel olarak üretilmiş, korozyon yapmayan uçak dışı 
temizlik ürünüdür. Konsantredir.

Özel formülü sayesinde deri yüzeylerin parlak görünmesini sağlarken 
deriyi besler. Yıpranmasını önleyerek ömrünü uzatır ve canlılık 
kazandırır.



 

TEKNİK KİMYASALLAR

  
 
NET FOAM
Klor Bazlı Dezenfektanlı Çöp Arabası ve Konteyner Temizleyici

 

Netchem tarafından özel olarak formüle edilmiş olan NET FOAM  geniş kullanım alanlarına 
sahip, çok güçlü, kullanımı kolay kötü kokuları anında yok eden, bununla birlikte insan sağlığını 
tehdit eden başta kanser olmak üzere birçok patolojik ve tehlikeli hastalığa sebep olan özellikle 
çöplerle yayılan bakteri,virüs ve mikroorganizmaları (Aspergilus Flevus, M.Tuberculosis, 
Salmonella, S.disenteria, Entamoeba coli, E.hystolytica vs.) yok ederek ortamı dezenfekte eden 
konsantre bir üründür. Kötü kokuları,sinek,larva ve kene oluşumlarını yok eder. Çöp bidonlarının 
ve kamyonlarının kötü kokularını anında yok eder ve ortamın dezenfekte edilmesini sağlar.
Doğada %100 biyolojik olarak parçalanır, çevre dostudur.

Kullanım Oranları

Degreaser: 1:5-1:10
Plastik yüzeyler: 1:20-1:30
Zemin temizliği: 1:30-1:40
Çöp kamyonu ve konteyner temizliği: 1:20-1:30

Ortamın hoş kokmasını sağlamak için 1:20-1:30 oranında seyreltilerek basınçlı köpük aparatı 
ile yüzeylere püskürtülür. Konteyner temizliğinde durulama yapılmaz.
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KOKU NÖTRALİZATÖRLERİ
  

 
NETCHEM SHINE FRESH  NSF 
Koku Nötralizatörü

 

 
       

 

     
 

 
       

NSF 88
          

 

 

Koku Nötralizatörü
Yüksek konsantrasyonu ve güçlü içeriği sayesinde kullanımda ekonomiklik sağlar. 
Karakteristik nane aromalıdır. Çift kompenant bir ürün olup, manuel kullanım öncesi 
çalkalanarak, otomatik dozaj sistemlerimizle kullanılıyorsa karıştırıcı kullanılarak 
homojen karışım kokunun bulunduğu ortama uygulanır. Logar, drenajlar, arıtma tesisi,
tekne pis su hazneleri, çöp sahası, çöp kamyonları gibi alanlarda kullanıma uygundur.

Koku Nötralizatörü
Kullanıma hazır olarak, 500ml ve 1L’lik ambalajlarda bulunan koku nötralizatörleridir.
Çift kompenant bir ürün olup, kullanım öncesi çalkalanarak homojen karışım elde edilmelidir.
Yeşil Elma, Portakal, Gül, Sakız vb. gibi çeşitleri mevcuttur.

Kullanıma hazır ve konsantre olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Çift kompenant bir ürün 
olup, manuel kullanım öncesi çalkalanarak, otomatik dozaj sistemlerimizle kullanılıyorsa 
karıştırıcı kullanılarak homojen karışım kokunun bulunduğu ortama uygulanır.
Yeşil Elma, Portakal, Gül, Sakız kokusu vb. gibi çeşitleri mevcuttur. Restaurant, otel, AVM,
hastane, tekneler ve araba gibi alanlarda kullanıma uygundur.

NSF 55 

Netchem Shine Fresh Nötralizatörleri, formülasyonun tamamına yakın kısmı 
doğadaki otlar, ağaç, çiçek, meyve ve  bitki dünyasının diğer kaynaklarından 
hazırlanmış bitki özü esaslı doğal kompleks bileşiklerdir. Bu koku nötralizatörleri
kötü koku yayan her kaynaktan çıkan koku ve gazları giderebilirler.

Formülasyonları ve karışımları biodegreadable (doğa tarafından yok edilebilir) 
karışımlar olup ZEHİRLİ ve ZARARLI değildir ve tanınmalarında hiç bir kısıtlama 
yoktur.

Netchem Shine Fresh kokuyu bastırarak veya maskeleyerek gidermez.
Kötü koku molekülleri ile reaksiyona girer onları parçalar veya onlarla birleşerek 
yeni ve kokusuz bileşenler ortaya çıkarır.



 

BİYOTEKNOLOJİ
  

 
BIO G-TR 
Biyolojik Atık Parçalayıcı Bakteri

 

 
       

 

     
 

 
       

BIO SHINE FRESH
          

 

Bioenzyme
Teknelerin sintine ve atık tankları, Yağ tutucular, arıtma tesisleri, drenajlar, logarlar vb. 
gibi biyolojik atıkların bulunduğu ortamlarda kullanılmak üzere üretilmiş özel 
mikroorganizmalar ve enzimler içeren biyolojik üründür. Güçlü formülü sayesinde 
rakiplere oranla daha az miktarlarda ürünle çözüme ulaştırır.
Biyolojik atıkların parçalanmasının yanında koku giderimi de sağlamaktadır.

Bakteri İçerikli Koku Nötralizatörü
Logarlar, pisuvarlar, portatif tuvaletler, drenajlar gibi kötü koku kaynağı olabilecek 

alanlarda kullanıma uygun koku giderici bakteri topluluğudur. Güçlü bakteri popülasyonu

sayesinde koku kaynağı olan biyolojik atıkları parçalar ve koku giderimi sağlar.

Yağ tutucular, arıtma tesisleri, drenajlar, logarlar vb. gibi biyolojik atıkların bulunduğu ortamlarda
kullanılmak üzere üretilmiş özel mikroorganizmalar içeren biyolojik üründür. Güçlü formülü ve
konsantrasyonu sayesinde rakiplere oranla daha az miktarlarda ürünle çözüme ulaştırır.
Biyolojik atıkların parçalanmasının yanında koku giderimi de sağlamaktadır.

BIO G-TR POWER 

Netchem Shine Fresh Kilitli Dozajlama sistemi ile yapılan bir aylık uygulama rakiplerinin 1000 kat üzerinde etki
ile bakteri dozajlaması sağlamaktadır. Yüksek bakteri popülasyonu sayesinde ekonomik uygulama maliyetleri sağlar.

 Biyolojik ürünleri biriken setleşmiş yağlara uygulandığında, bakteri ve enzim atığın yüzeyineNetchem Shine Fresh
tutunarak parçalamaya başlar ve atıkları daha küçük parçacıklara dönüştürür. Süreç devam ederken atık önce 
çamurlaşmaya ardından da sıvılaşmaya başlar. Sistemden daha kolay pompalanması veya atılması sağlanır.
Bu çalışma prensibine bağlı olarak, yağ tutucu içerisinde
dip çamuru giderek azalır ve yağ tutucunun kullanım 
hacmi düşük olduğundan daha verimli çalışır. Taşmaları
ve rahatsız edici kokuları engeller.

Atık Su Yönetmeliğine Göre;
Otel, AVM, hastane, okul, restaurant vb. gibi yerlerde 
bulunan yağ tutucuların düzenli olarak temizliğinin 
yapılması ve şebekeye şarj edilen çıkış suyunun yasal 
parametreler arasında olması gerekmektedir.

 Biyolojik ürünleri ile; NETCHEM SHINE FRESH
Yağ tutucuların düzenli çalışması, kötü kokuların yok 
edilmesi, yağların parçalanarak yasal değerler 
içerisinde su çıkışı sağlanması hususunda mükemmel 
sonuçlar elde edilebilir.



 

BİYOTEKNOLOJİ
  

 

Netchem
Shine
Fresh

Yağ Tutucu Nedir ? 

Yağ Tutucu Temizliği

Netchem Shine Fresh Bakteri Uygulamasının Avantajları;



 

BİYOTEKNOLOJİ Netchem
Shine
Fresh

Netchem Shine Fresh Kullanımından 60 gün sonrası;

Netchem Shine Fresh Çözüm Ortağınız olarak; 



 

BİYOTEKNOLOJİ
  

 

Netchem
Shine
Fresh

Neden Netchem Shine Fresh Bakterileri?



We Work For Nature

Netchem End. Kimya Ltd. Şti.
Altınşehir Mh. Tavukçuyolu Cd. Adilesultan Sk.

No:1 K:2 D:3 Ümraniye-İstanbul
Tel: 0850 441 1 638(NET) Fax: 0216 590 03 25

www.netchem.com.tr
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