
SAĞIM TEMİZLİK VE HİJYEN
KİMYASALLARI

CLEANING AND HYGIENE CHEMICALS
FOR ANIMALS AND EQUIPMENT

hygiene

HYGIENE



AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ (OPC)
OPEN PLANT CLEANING

Gıda üretim tesislerinde, zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan, klor içermeyen alkali, sıvı köpüklü temizlik maddesidir.

Alkaline, foaming cleaning product for open plant.

ALKALİ KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ALKALINE-FOAMED LIQUID CLEANING PRODUCT     

DESAL FA 04

Gıda üretim tesislerinde, zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan, asidik köpüklü temizlik maddesidir. Aside dayanıklı paslanmaz çelik, 
plastik ve seramik gibi yüzeylere zarar vermez. Ayrıca içerdiği özel inhibitörler sayesinde alüminyum, bakır ve alaşımları için de uygundur

Acidic foaming cleaning product for open plant and soft metal

ASİDİK KÖPÜKLÜ KİREÇ ÇÖZÜCÜ (YUMUŞAK METAL)     

ACIDIC-FOAMED LIQUID LIME REMOVER FOR SOFT METAL     

DESIT FP 05

Gıda üretim tesislerinde, zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan, klor içeren alkali, sıvı köpüklü temizlik maddesidir. İçerdiği aktif klor iyi bir 
dezenfeksiyon etkisi sağladığı gibi, temizlik esnasında proteinlerin okside olarak parçalanmasını da sağlar.

Alkaline-High Chlorine foaming cleaning product

ALKALİ KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ALKALINE-CHLORINATED-FOAMED LIQUID CLEANING PRODUCT      

DESAL FAC 06

Gıda üretim tesislerinde kullanılan quarterner amonyum bileşikleri ihtiva eden, nötral, sıvı hijyen maddesidir. Ayrıca tesis girişlerinde ayak 
hijyen maddesi olarakta kullanılır.

QAC based disinfectant for open plant applications.

QAC BAZLI KÖPÜKLÜ YÜZEY VE EKİPMAN HİJYEN MADDESİ     

QAC BASED SURFACE AND FOOT HYGIENE PRODUCT     

DES FQC 09

0 7 14

(%1 Çözelti)
11,5 - 12 ,5

pH

0 7 14

(%1 Çözelti)
1,5 - 2 ,5

pH

0 7 14

(%1 Çözelti)
11,5 - 12 ,5

pH

0 7 14

(%1 Çözelti)
6 , 5 - 8 , 0

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
1 - 5

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
2 - 5

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
2 - 5

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
1 - 2

Gıda üretim tesislerinde, zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan, asidik köpüklü temizlik maddesidir. Aside dayanıklı paslanmaz çelik, 
plastik ve seramik gibi yüzeylere zarar vermez. Ayrıca içerdiği özel inhibitörler sayesinde alüminyum, bakır ve alaşımları için de uygundur

Acidic foaming cleaning product for open plant and soft metalAcidic foaming cleaning product for open plant and soft metal

ASİDİK KÖPÜKLÜ KİREÇ ÇÖZÜCÜ (YUMUŞAK METAL)     

Gıda üretim tesislerinde, zemin ve ekipman temizliğinde kullanılan, klor içeren alkali, sıvı köpüklü temizlik maddesidir. İçerdiği aktif klor iyi bir 
dezenfeksiyon etkisi sağladığı gibi, temizlik esnasında proteinlerin okside olarak parçalanmasını da sağlar.

Alkaline-High Chlorine foaming cleaning product

ALKALİ KLORLU KÖPÜKLÜ TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

Gıda üretim tesislerinde kullanılan quarterner amonyum bileşikleri ihtiva eden, nötral, sıvı hijyen maddesidir. Ayrıca tesis girişlerinde ayak 
hijyen maddesi olarakta kullanılır.

QAC based disinfectant for open plant applications.

QAC BAZLI KÖPÜKLÜ YÜZEY VE EKİPMAN HİJYEN MADDESİ     

DESAL FA 04



AÇIK ALAN TEMİZLİĞİ (OPC) / PERSONEL HİJYEN

İçerdiği QAC bazlı hijyen maddesi ile birlikte tüm zemin ve ekipman temziliğinde kullanılabilen klor içermeyen köpüklü nötrale yakın pH a 
sahip bir sanitasyon ürünüdür. Galvaniz ve Aluminyum da dahil olmak üzere yüzeylere zarar vermeden kullanılır.

Detergent and QAC based disinfectant for open plant applications.

QAC BAZLI KÖPÜKLÜ SANİTASYON ÜRÜNÜ    

QAC BASED-FOAMED LIQUID SANITIZER    

DES SANTE QC
0 7 14

(%1 Çözelti)
8,0 - 10

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
1 - 2

Perasetik asit bazlı hijyen maddesi ihtiva eden köpüklü sanitasyon ürünüdür. Ortam ve ekipman temzilik ve hijyenini çok iyi sağlayan kalıntı 
bırakmayan bir sanitasyon ürünüdür.

Detergent and PAA based disinfectant for open plant applications.

PERASETİKASİT BAZLI KÖPÜKLÜ SANİTASYON ÜRÜNÜ     

PERACETICACID BASED-FOAMED LIQUID SANITIZER    

DES SANTE PA
0 7 14

(%1 Çözelti)
3 , 0 - 4 , 0

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 % 
1 - 2

Klor Hegzidin içeren ürünümüz kullanım esnasında elde bulunan bakterileri öldürme özelliğine sahiptir. İçerdiği glyceryl cocoate, klor 
hegzidin karışımı sayesinde el için geri yağlandırıcı özelliği ve anti bakteriyel etkisi bulunmaktadır. Dispenser veya manuel de kullanılabilir.

Hygenic liquid Hand Washing Product with Chlor Hegzidine.

HİJYENİK EL YIKAMA SIVISI   

HYGENIC LIQUID HAND WASHING PRODUCT     

DES SADES
0 7 14

(%1 Çözelti)
6 , 5 - 7 , 5

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg  Direkt

Gıda sanayiinde kullanılan alkol bazlı el hijyen maddesidir. Doğrudan kullanılır ve kalıntı bırakmaz. 

Alcohol based hand hygiene liquid.

ALKOL BAZLI EL HİJYEN MADDESİ   

ALCOHOL BASED HAND HYGIENE PRODUCT    

DES ALDES
0 7 14

(Direkt)
5 , 0 -  6 , 0

pH

4,5kg=PE  (4x4,5 Kg Pkg)
15kg=PE 

PkgDsg  Direkt

OPEN PLANT CLEANING / PERSONAL HYGIENE

Klor Hegzidin içeren ürünümüz kullanım esnasında elde bulunan bakterileri öldürme özelliğine sahiptir. İçerdiği glyceryl cocoate, klor 
hegzidin karışımı sayesinde el için geri yağlandırıcı özelliği ve anti bakteriyel etkisi bulunmaktadır. Dispenser veya manuel de kullanılabilir.

Hygenic liquid Hand Washing Product with Chlor Hegzidine.

Dsg

Gıda sanayiinde kullanılan alkol bazlı el hijyen maddesidir. Doğrudan kullanılır ve kalıntı bırakmaz. 

Alcohol based hand hygiene liquid.

Perasetik asit bazlı hijyen maddesi ihtiva eden köpüklü sanitasyon ürünüdür. Ortam ve ekipman temzilik ve hijyenini çok iyi sağlayan kalıntı 
bırakmayan bir sanitasyon ürünüdür.

Detergent and PAA based disinfectant for open plant applications.

İçerdiği QAC bazlı hijyen maddesi ile birlikte tüm zemin ve ekipman temziliğinde kullanılabilen klor içermeyen köpüklü nötrale yakın pH a 
sahip bir sanitasyon ürünüdür. Galvaniz ve Aluminyum da dahil olmak üzere yüzeylere zarar vermeden kullanılır.sahip bir sanitasyon ürünüdür. Galvaniz ve Aluminyum da dahil olmak üzere yüzeylere zarar vermeden kullanılır.

Detergent and QAC based disinfectant for open plant applicationDetergent and QAC based disinfectant for open plant application

QAC BAZLI KÖPÜKLÜ SANİTASYON ÜRÜNÜ    

DsgDsg

ALKALINE-CHLORINATED CIP CLEANING FOR MILKINING GROUP      

ALKALINE-CHLORINATED CIP CLEANING PRODUCT FOR MILKINING GROUP      



LACTIC ACID BASED FOAMED HYGIENE PRODUCT FOR UDDER BEFORE MILKINING      

CIP TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

İçindeki yüzey aktif maddeler sayesinde süt sağım makinalarını, soğutma tanklarını ve sabit sağım tesislerini temizler, sütten gelen yağları 
söker. İçerdiği yüksek aktif klor sebebiyle mikropları öldürür, dezenfekte eder. İçinde klor stabilizatörü olduğundan klorda düşme olmaz ve 
ayrıca köpük yapmaz.

Alkaline-chlorinated, low foaming CIP application detergent for milkining group.

ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ALKALINE-CHLORINATED CIP CLEANING FOR MILKINING GROUP      

DECIP TEMKOR

İçindeki yüzey aktif maddeler sayesinde süt sağım makinalarını, soğutma tanklarını ve sabit sağım tesislerini temizler, sütten gelen yağları 
söker. İçerdiği yüksek aktif klor sebebiyle mikropları öldürür, dezenfekte eder. İçinde klor stabilizatörü olduğundan klorda düşme olmaz ve 
ayrıca köpük yapmaz.

Alkaline-chlorinated, low foaming CIP application detergent for milkining group.

ALKALİ KLORLU CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ALKALINE-CHLORINATED CIP CLEANING PRODUCT FOR MILKINING GROUP      

DECIP TANTEM

Süt sağım makinalarını, soğutma tankları ve sabit sağım sistemlerinde süt taşlarını, yağ, protein kalıntılarını ve su sertliğinden oluşan 
kalsiyum kalıntılarını temizlemekte kullanılan fosforik asit ve özel inhibitörler içeren asidik sıvı temizleme maddesidir.

Heavy duty acidic descalerdetergent for CIP cleaning for milkining group

ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ACIDIC CIP CLEANING FOR MILKINING GROUP     

DECIP TEMSİT

Süt sağım makinalarını, soğutma tankları ve sabit sağım sistemlerinde süt taşlarını, yağ, protein kalıntılarını ve su sertliğinden oluşan 
kalsiyum kalıntılarını temizlemekte kullanılan asit ve özel inhibitörler içeren asidik sıvı temizleme maddesidir.

Heavy duty acidic descalerdetergent for CIP cleaning for milkining group

ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

ACIDIC CIP CLEANING FOR MILKINING GROUP     

DECIP TANSİT
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 CLEANING IN PLACE (CIP)

İçindeki yüzey aktif maddeler sayesinde süt sağım makinalarını, soğutma tanklarını ve sabit sağım tesislerini temizler, sütten gelen yağları 
söker. İçerdiği yüksek aktif klor sebebiyle mikropları öldürür, dezenfekte eder. İçinde klor stabilizatörü olduğundan klorda düşme olmaz ve söker. İçerdiği yüksek aktif klor sebebiyle mikropları öldürür, dezenfekte eder. İçinde klor stabilizatörü olduğundan klorda düşme olmaz ve 
ayrıca köpük yapmaz.

Alkaline-chlorinated, low foaming CIP application detergent for milkining group.

İçindeki yüzey aktif maddeler sayesinde süt sağım makinalarını, soğutma tanklarını ve sabit sağım tesislerini temizler, sütten gelen yağları 
söker. İçerdiği yüksek aktif klor sebebiyle mikropları öldürür, dezenfekte eder. İçinde klor stabilizatörü olduğundan klorda düşme olmaz ve 
ayrıca köpük yapmaz.ayrıca köpük yapmaz.

Alkaline-chlorinated, low foaming CIP application detergent for milkining group.

Süt sağım makinalarını, soğutma tankları ve sabit sağım sistemlerinde süt taşlarını, yağ, protein kalıntılarını ve su sertliğinden oluşan 
kalsiyum kalıntılarını temizlemekte kullanılan asit ve özel inhibitörler içeren asidik sıvı temizleme maddesidir.

Heavy duty acidic descalerdetergent for CIP cleaning for milkining group

DECIP TANSİT

Süt sağım makinalarını, soğutma tankları ve sabit sağım sistemlerinde süt taşlarını, yağ, protein kalıntılarını ve su sertliğinden oluşan 
kalsiyum kalıntılarını temizlemekte kullanılan fosforik asit ve özel inhibitörler içeren asidik sıvı temizleme maddesidir.

Heavy duty acidic descalerdetergent for CIP cleaning for milkining group

ASİDİK CIP TEMİZLİK ÜRÜNÜ    

Dsg



MEME HİJYENİ

Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Daldırma uygulama için.

Iodine based barrier disinfectant for udder after Milkining

İYOT BAZLI SAĞIM SONRASI MEME HİJYEN MADDESİ     

IODINE BASED BARRIER HYGIENE PRODUCT FOR UDDER AFTER MILKINING      

DEVET ADDER KL
0 7 14

(%1 Çözelti)
6 , 0 - 7 , 0

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg  Direkt
1-3 sn

Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Konsantre ürün sulandırılarak sprey uygulama yapılabilir.

Iodine based barrier disinfectant for udder after Milkining. Concentrated product, diluiting and applying by spray.

İYOT BAZLI SAĞIM SONRASI MEME HİJYEN MADDESİ (SPREY )     

IODINE BASED BARRIER HYGIENE PRODUCT FOR UDDER AFTER MILKINING      

DEVET ADDER SP
0 7 14

(%1 Çözelti)
6 , 0 - 7 , 0

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg  Direkt
1-3 sn

Sağım öncesi ve sonrası , laktik asit bazlı köpüklü meme temizlik ve hijyen maddesi.

Lactic Acid based foamed disinfectant for udder before Milkining

LAKTİK ASİT BAZLI SAĞIM ÖNCESİ MEME HİJYEN MADDESİ     

LACTIC ACID BASED FOAMED HYGIENE PRODUCT FOR UDDER BEFORE MILKINING      

DEVET LAKTAFOAM
0 7 14

(%1 Çözelti)
5 , 5 - 6, 5

pH

Pkg 5kg = PE  (4x5 Kg Pkg)
20kg = PE 

Dsg
 Direkt
1-5 sn

ANIMAL HYGIENE

Sağım öncesi ve sonrası , laktik asit bazlı köpüklü meme temizlik ve hijyen maddesi.

Lactic Acid based foamed disinfectant for udder before MilkiningLactic Acid based foamed disinfectant for udder before Milkining

Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Konsantre ürün sulandırılarak sprey uygulama yapılabilir.Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Konsantre ürün sulandırılarak sprey uygulama yapılabilir.

Iodine based barrier disinfectant for udder after Milkining. Concentrated product, diluiting and applying by spray.

Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Daldırma uygulama için.Sağım sonrası, İyot bazlı meme hijyen barrier ve koruma ürünü. Daldırma uygulama için.

Iodine based barrier disinfectant for udder after Milkining



HYGIENE
Distribütör/Bayi

TELEFON / FAX :

+90 232 436 5774 / +90 232 436 52 39

ADRES:

10026. Sk. No:4, 35620 A.O.S.B / Çiğli / İzmir, Türkiye

E-MAIL:

info@erverkimya.com
info@verdexhygiene.com

WEB:

www.erverkimya.com
www.verdexhygiene.com

ERVER KİMYEVİ MADDELER GIDA TURZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 




