
 

         
  

FLOOR SOILS 

    
Floor Soıls sanayi mutfakları ve yiyecek işleme endüstrisinde 

zeminleri, dikey yüzey alanları, pişirme ekipmanları, ocak- fırın yüzeyleri 
temizliği için tasarlanmıştır.  
 Yapısı doğada ve kullanım alanlarında birikim oluşturmaz.  
  Yağ çözücü yüksek alkali kostik ve benzeri kimyasalları, asit  
         yapıda çözücüleri ihtiva etmez. 
  Durulamaya gerek kalmadan yüzeyi yağdan arındırır. 
 Hiçbir korozif etkisi yoktur. Uygulanan materyale zarar                                                                 

vermez. 
  Önemli oranda su tasarrufu sağlar.  
  Mikrobiyolik olarak oluşan kokuları giderir, Hijyen sağlar. 

Floor Soıls biyolojik olarak ayrışa bilen yüzey aktifler ve                                                                           

enzimler içerir. Çevre dostudur. Ekolojiktir. 

BIO-CHEM SYSTEM 
 

         MUTFAK VE YEMEK ÜRETİM YERLERİNDE BİYOLOJIK ZEMİN, FAYANS VE EKİPMAN 

TEMİZLEME-YAĞ GİDERME ÜRÜNÜ 

FLOOR SOILS AVANTAJLARI 

      Yemek üretim tesislerinde mutfak zeminleri ve yiyecek işleme 

tesislerinde işletme alanları, yağların, yiyecek ve diğer atıkların 

toplandığı yerlerdir. Bu yağlar ve atıklar zamanla zemin derzlerini 

doldurur. Bilinen deterjanlar ile bu kirleri gidermek ya da 

temizlemek çok zordur. Zemin ve derz araları zarar görür veya zemin 

temizlendiğinde zemin üzerinde kayganlığa sebep olurlar. Bu 

sebepten dolayı yıkama suyu ile durulanmaya gerek duyulur. Derz 

aralarındaki yağlar ve atıklar, kötü koku kaynağıdır, küf ve haşerenin 

arttığı yerlerdir. 

   Floor Soıls çift yönlü etkisiyle yağ tortularını gidermek için tasarlanmıştır.Özel olarak yapılandırılmış formülü ile yağlar 

enzimler tarafın dan yakalanır ve parçalanırlar. Uzun yağ moleküllerini küçük birimlere hidrolize eden lipas tipi enzim ile de 

ortamdan kolayca uzaklaştırılırlar. Bu ürünün her uygulaması aralıklara bir çift yağ tabakası bırakır. Floor Soıls’in düzenli 

kullanımı derzler arasında yağ ve atıkların birikimini engeller,   zeminin derinlemesine temizlenmesini ve uzun süreli kötü 

kokulardan arınmasını sağlar. 

  

 
FLOOR SOILS KULLANIM ALANLARI 
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  Çift yönlü temizleme etkisiyle çok hızlı temizlik teknolojisi  

sağlar.                                                                                                                                                                  

 Endüstriyel mutfakların zeminini temizlemede çok etkilidir. 

 Fayanslar arasındaki derzleri temizler. 

 Küf ve haşerelerin büyüdüğü yerleri ve kötü koku kaynakla-

rındaki yağları ve atıkları temizler. 

 Zemin temizliğinden sonra durulama gereksinimini ortadan 

kaldırır. Su ile durulamaya ihtiyaç duymaz. 

 Biyolojik formülasyonu çevresel olarak tehlikeli temizleyicilerle 

yer değiştirir. 

  Etkili yağ giderme etkisiyle çok hızlı temizlik teknolojisi sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOOR SOILS UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

 Sıvı-katı yağları, yağların miktarına bağlı olarak 1 lt suda 30–60 ml Floor Soıls su ile seyreltilir. Bir sünger ya da fırça ile yüzey 

üzerine uygulanır. 15–20 dk. beklenir. Su ile durulamaya gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOOR SOILS KULLANIM ŞEKLİ  

FLOOR SOILS   AMBALAJ ŞEKLİ  : 

  1Kg.Polietilen şişe            6 adet/koli 
  6Kg.Polietilen bidon        4 adet/koli 
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