Uniroyal kimya ürünlerini geliştirirken çevrenin korunmasına ve insan sağlığına da önem vermektedir. Ürünlerimizin formülünü oluşturan maddelerin
tamamının doğada çözünürlüğü ve geri dönüşümü mümkündür.Bu felsefe insan ve çevre sağlığının güvencesidir ve üretimimizde dikkate aldığımız en
önemli unsurların başında gelmektedir.
Günümüzde sayıları hızla artmakta olan halı yıkama fabrikaları arasında büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Sektörde kalıcı olmak için sunulan
hizmetin kaliteli olması ve halı yıkama standartlarının yükseltilmesi uzun vadede işletmeleri zirveye taşıyacaktır. Kaliteli bir yıkama, personelin bilinçli
olması, gereken özenin her halıya gösterilmesi ve en önemlisi kullanılacak halı şampuanı seçiminin doğru yapılması gereklidir. Halıların yapısına uygun
olmayan, halıya zarar verebilecek kimyasallardan oluşturulmuş, yanlış ve yetersiz formüle sahip halı şampuanları kullanıldığında, halılar tam olarak
temizlenemez. Bunun yanı sıra halı şampuanı formülü bilinçsizce oluşturulduğunda halılar zarar görür, geri dönüşü olmayan kalıcı renk
değişiklikleri oluşur. Sadece ürün yapısı bozulmakla kalmayıp insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek birçok unsur oluşturmaktadır. Dolayısıyla
çözüm kimyasallarının seçiminin bu tür etkenler göz önünde bulundurularak yapılması gerekir.
Bu bilgiler ışığında sizin için ürettiğimiz ürünleri sunarız ;
5001 XS
Halı Şampuanı

30 Kg.

• Üstün temizleme ve leke çıkartma özelliği ile fark yaratır. Etken madde oranları yüksek ve kaliteli tutulmuştur.
• Gerçek konsantre bir üründür. Sahte kıvamlaştırıcı ile koyulaştırılmamıştır.
• 100 lt. suya kire bağlı olarak 1 - 1,5 kg. karıştırarak kullanın.
• Bu ürünü kullanırken yumuşatıcı ve diğer deterjan takviyelerine ihtiyacınız yoktur.
• % 5-10 Aniyonik yüzey aktif madde, % 1-5 Noniyonik yüzey aktif madde, esans ve koruyucu içermektedir.

1001 E Multi Ekolojik
Halı Şampuanı
• İnsan ve çevre sağlığına duyarlı formülü ile rakipsizdir.
• 1001 E kusursuz parlaklık, muhteşem yumuşaklık ve etkin temizleme sağlar.
• Gerçek konsantre bir üründür. Sahte kıvamlaştırıcı ile koyulaştırılmamıştır.
• 100 lt. suya kire bağlı olarak 1 - 1,5 kg. karıştırararak kullanın.
• % 5-10 Aniyonik yüzey aktif madde, % 1-5 Noniyonik yüzey aktif madde, esans ve koruyucu içermektedir.
30 Kg.

6001 Leke Çıkarıcı
6002 Oksijen Bazlı Leke Çıkarıcı
• Halılardaki zorlu lekeler için ekstra profesyonel leke çıkarıcı ile kusursuz sonuca ulaşın.
• Lekelerin üzerine direkt olarak uygulanır. Zorlu lekelerin üzerinde 10 sn. kadar bekletip fırçalayın.
• Leke çıkarıcı doğru uygulandığında halılarda asla lif kopmaları, kavrulma, hare bırakma ve yıpranma yaşanmaz.
• Güçlü bir leke çıkarıcıdır.
10-20 Lt.

7001 E Yağ Bazlı Parfüm
7001 Su Bazlı Parfüm
• Uzun süre kalıcı ve hoş kokulu % 100 gerçek aromatik esanslar ile büyüleyici bir hava sağlar.
• Yüksek kalitedeki doğal esansların karışımı ile oluşturulmuştur. İnsan ve çevre sağlığına karşı son derece duyarlıdır.
• Halı üzerinde doğrudan saf olarak kullanılabilir ya da 1/5 oranına kadar sulandırılabilir.
• Yüksek kalitedeki doğal aromatik esansların karışımıyla oluşturulmuştur.
10-20 Lt.

“Halı şampuanı,leke çıkarıcı,parlatıcı,parfüm vb. çözüm kimyasalları, alelade birkaç ürünü deneme yanılma yöntemiyle formülize edildiğinde
ortaya ciddi olumsuzluklar çıkmaktadır. Başta insan sağlığını bozan ve uzun yıllar telafisi mümkün olmayan çevresel etkiler oluşturmaktadır.
Görünen o ki, bu konu ciddiye alınmamaktadır. Uniroyal Kimya A.Ş. farklı vizyonuyla hareket etmekte , bu sorumluluk bilinciyle sektöre hizmet
vermektedir.”

Uniroyal Kimya A.Ş. Daima Yanınızda...
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Şampuanlarımız her türlü halının yıkanmasında kullanılabilir.
Su ile % 1 oranında karıştırılması önerilir.
Yer fırçası ve otomatik makinelerde kullanılabilir.
Leke çıkarıcılar halıya doğrudan ve/veya 1/3 oranında sulandırılarak uygulanmalı
daha sonra bir süre bekletilerek fırçalama işlemine geçilmelidir.
Parfümler ise halı üzerine saf olarak ve/veya 1/5 oranında sulandırılarak
kullanılmalıdır.

Uniroyal Kimya A.Ş. Daima Yanınızda...
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