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Derz Temizleyici

EV İÇİ

İç ve dış mekanlardaki duvar, yer karoları ve zemin derzlerindeki malzeme artıkları, kir, yağ gibi inatçı lekeleri mükemmel temizler. Mutfak
veya banyolardaki fayans derzlerinin hijyenik temizliği için kullanılır.
Seramik ve doğal taş karolarındaki derzlerin temizliği için uygundur.
Ayrıca, dekoratif tuğlalar, cephe tuğlaları, doğal taşlar ve diğer duvar
malzemelerindeki derzlerin temizliği için de uygundur.
Nasıl Uygulanır?
Uygulanacak yüzey kuru olmalıdır. Yüzeyi doyuracak kadar spreyleyin.
Birkaç dakika etki etmesini bekleyin. Daha sonra derzleri yumuşak bir
fırça ile fırçalayın. Fırçayı düzenli olarak suyla yıkayın ve kirli yüzeyi
bir bezle temizleyin.

Duşakabin Temizleyici

EV İÇİ

Kireç lekelerini ve sabun artıklarını tek başına etkili temizler.
Damlaları kaydırma özelliği sayesinde fayansları, karoları, derzleri ve
cam bölmeleri korur. Düzenli kullanımla su ve kireç lekesi oluşumunu
engeller. Hijyenik temizlik sağlar.
Plastik, cam, lamine cam, akrilik cam veya alüminyum duşakabinler
ve bölmelerin temizliği için uygundur. Duş perdelerinde kullanımı da
uygundur.
Nasıl Kullanılır?
Yüzeye püskürtün. Birkaç dakika etki etmesine izin verin ve suyla
yıkayın. İnatçı kirler için süngerle kirli yüzeyin üzerinden geçin.
Düzenli kullanımı tavsiye edilir.

Etiket Sökücü

Kağıttan veya plastikten yapılmış kendinden yapışkanlı etiketlerin
ve çıkartmaların sökülmesini kolaylaştırır. Artık ve iz bırakmadan
temizlik yapılmasını sağlar.

EV İÇİ

Katran, mürekkep, ruj, lastik izi, yağ, gres yağı ve kurum gibi lekeleri
plastik, ahşap, PVC, taş, seramik, pencere, kapı ve mobilya yüzeyleri
gibi hemen her yüzeyden söker atar.
Nasıl Uygulanır?
Kuru bir bezi ürün ile ıslatın ve etiketi veya artıkları iyice nemlendirin.
Kısa bir süre etki etmesine izin verin ve bir köşesinden başlayarak
parça parça sökün. Artıkları ovarak çıkartın. Daha sonra yüzeyi bol su
ile silin. Sentetik etiketleri silerken ürünü kullanmadan önce etiketin
üst tabakasını mekanik olarak yırtın. Lekeleri ıslatılmış bezle daima
ovarak sökün ve artıkları emici bir bezle temizleyin.
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Küf Temizleyici

KÜF

Güçlü formülü sayesinde her çeşit küfün temizlenmesinde kullanılır.
Kalıcı olarak mantar, küf lekeleri ve bakteriyi ortadan kaldırır. Anında
etkisi ile beyazlatır ve yüzeyleri korur.
Yıkanabilir her türlü yüzeyin temizliği özellikle sauna ve yüzme
havuzu, seramik karolar, derz dolguları, silikon dolguları, duvarlar,
tavanlar, cam, ahşap ve plastik yüzeyler uygundur.
Nasıl Uygulanır?
Ürünü yaklaşık 5-10 cm uzaklıktan yüzeyi iyice doyuracak şekilde
spreyleyin. 15 dakika etki etmesini bekleyin ve daha sonra bol su ile
durulayın.

Nem Emici

KÜF

Günümüzde konutların izolasyonun çok iyi olması (camlarda PVC doğrama ve binada
mantolama sayesinde) içerdeki nemin dışarı çıkmasını engellemektedir. Mutfak ve
banyodaki kullanımdan dolayı (yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak gibi)
evin içinde yüksek miktarda nem oluşur. Çok fazla nem evinize zarar verir. Duvarlarda terleme ve kararma yapar. Küf ve bayat koku oluşumuna neden olur. Ahşaba zarar
verir, duvar kağıtlarında açma yapar. Çok daha önemlisi sizin ve ailenizin sağlığı
bozulabilir. Nem, soğuk algınlığına karşı sizi daha hassas yapar. Astım ve artrit gibi
hastalıkların semptomlarını arttırır.
Polisil Nem Emici havadaki nemi dengeler. Etkin bir şekilde rutubet, nem ve küf
kokusu ile mücadele eder. Az ya da hiç havalandırılmayan mekanlarda havadaki
nemi azaltarak, nemden etkilenen eşya ve makinelerinizi korur. Havalandırmanın az
ya da yetersiz olduğu yerlerde havada oluşan fazla nemi sağlıklı bir seviyeye indirir.
Nemi emer ve plastik kap içinde toplar. Küf, mantar, rutubet, nem ve koku oluşumunu
engeller. Kullanımı kolaydır.
Nasıl Kullanılır?
Polisil Nem Emici, 35 m2’e kadar olan alanlar için uygundur. Ömrü ortamdaki
nemin yoğunluğuna göre ortalama 1-2 aydır. Bu süreden sonra nem emici yedeği
ile değiştirmeniz yeterli olacaktır. Polisil Nem Emicinin yedek tabletleri mevcuttur.
İlk kullanımdan sonra biten tableti yedek tabletle değiştirerek plastik kutunun içine
konarak yenilenir. Polisil Nem Emici kullanmaya başlamadan önce duvarlarınızda
oluşmuş küf ve karartıları Polisil Küf Temizleyici ile temizleyin.

Nem Emici Yedek Tablet

KÜF

Günümüzde konutların izolasyonun çok iyi olması (camlarda PVC doğrama ve binada mantolama sayesinde) içerdeki nemin dışarı çıkmasını engellemektedir. Mutfak ve banyodaki
kullanımdan dolayı (yemek pişirmek, duş almak, çamaşır kurutmak gibi) evin içinde yüksek
miktarda nem oluşur. Çok fazla nem evinize zarar verir. Duvarlarda terleme ve kararma
yapar. Küf ve bayat koku oluşumuna neden olur. Ahşaba zarar verir, duvar kağıtlarında
açma yapar. Çok daha önemlisi sizin ve ailenizin sağlığı bozulabilir. Nem, soğuk algınlığına
karşı sizi daha hassas yapar. Astım ve artrit gibi hastalıkların semptomlarını arttırır.
Polisil Nem Emici havadaki nemi dengeler. Etkin bir şekilde rutubet, nem ve küf kokusu
ile mücadele eder. Az ya da hiç havalandırılmayan mekanlarda havadaki nemi azaltarak,
nemden etkilenen eşya ve makinelerinizi korur. Havalandırmanın az ya da yetersiz olduğu
yerlerde havada oluşan fazla nemi sağlıklı bir seviyeye indirir. Nemi emer ve plastik kap
içinde toplar. Küf, mantar, rutubet, nem ve koku oluşumunu engeller. Kullanımı kolaydır.
Nasıl Kullanılır?
Polisil Nem Emici, 35 m2’e kadar olan alanlar için uygundur. Ömrü ortamdaki nemin
yoğunluğuna göre ortalama 1-2 aydır. Bu süreden sonra nem emici yedeği ile değiştirmeniz
yeterli olacaktır. Polisil Nem Emicinin yedek tabletleri mevcuttur. İlk kullanımdan sonra
biten tableti yedek tabletle değiştirerek plastik kutunun içine konarak yenilenir. Polisil Nem
Emici kullanmaya başlamadan önce duvarlarınızda oluşmuş küf ve karartıları Polisil Küf
Temizleyici ile temizleyin.
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Çelik ve Krom Temizleyici

METAL

Kir, yağ ve parmak izlerini kolayca ve derinlemesine temizler.
Yüzeylerde çiziksiz parlaklık oluşturur. Su itici özelliği sayesinde
yüzeyi kirlenmeye karşı korur. Yüzeyde bıraktığı koruma ve bakım
filmi sayesinde parmak izlerinin görülmemesini sağlar.
Mutfakta, evde ve bahçedeki her türlü paslanmaz çelik ve krom yüzeyin düzenli temizliği için uygundur. İç ve dış mekanlardaki mutfak ve
ızgara ekipmanları, armatürler, paslanmaz çelikten yapılmış mobilya
kaplamaları, asansörler, merdiven tırabzanları, posta kutuları,
lambalar, otomobil parçaları için de uydundur.
Nasıl Uygulanır?
Düzgün ve ince bir tabaka halinde yüzeye püskürtün. Birkaç dakika
kadar etki etmesini bekleyin ve nemli bir bezle veya süngerle çözülen
kiri temizleyin. Daha sonra, yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle yüzey
parlaklık kazanana kadar parlatın. Büyük yüzeylerde bölüm bölüm
uygulayın.

Metal Parlatıcı

METAL

Mücevherat, çatal-bıçak takımı, müzik enstrümanları, kupa, kapı kolu,
posta kutusu gibi ev eşyaları, bisiklet, motosiklet, araba, tekne gibi
araçların parlatılması için uygundur.
Nasıl Uygulanır?
Yüzeye düzgün bir şekilde ovarak yayın ve yumuşak bir bezle çizgi
oluşmayacak şekilde parlatın.

Mermer Cilası

TAŞ ve SERAMİK

Mat ve donuk mermer yüzeylere parlak bir görünüm kazandırır ve yeni
olanları da su lekelerine ve diğer kirlere karşı korur. Düzenli kullanımda,
yıpranma ve çizilmelerle birlikte oluşan leke izlerini azaltır. Cilalama işlemini
yapmak ve ışıldayan parlak bir görüntü elde etmek kolaydır. Yüzeylerdeki
hafif çizikleri düzeltir.
Her türlü cilalanmış veya taşlanmış doğal taşlarda kullanımı uygundur.
Mermer, aglo mermeri, kireç kumu taşı, traverten, dolomit, kuvarsit, granit,
arduvaz gibi yüzeylerde kullanılır. Bunun dışında, yeni döşenmiş veya derin
temizleme yapılmış yerlerde, iç mekanlardaki denizlikler, masalar, mobilyalar,
mutfak çalışma tezgahları, merdivenler için de uygundur.
Nasıl Uygulanır?
Kullanmadan önce ürünü iyice sallayın. Oda sıcaklığında kullanın. Yüzeye
ince ve düzgün bir şekilde püskürtün ve temiz bir bezle yayın. Daha sonra
kuru, yumuşak bir bezle parlatın. Fazla emici malzemeler için uygulamayı
tekrarlayın. İyice cilalanması parlaklık derecesini arttırır.
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Çimento Artığı Temizleyici

TAŞ ve SERAMİK

Çimento ve harç artıklarını, kireç çökeltilerini ve organik olmayan
kirleri çabuk ve zahmetsizce temizler.
Asite karşı hassas olmayan her türlü yüzey için uygundur. Seramik
duvar ve yer karoları, tuğla, kaba seramik, kiremit, arduvaz, kuvarsit,
beton plakalar ve granit gibi kireç ihtiva etmeyen doğal taşlarda
kullanılır.
Nasıl Uygulanır?
Çimento artığının derecesine göre saf olarak veya 1:10 oranında
incelterek ıslatılmış yüzeye uygulayın ve bir tahta fırçası veya süngerle
yayın. Kısa bir süre etki etmesini bekleyin ve kurumasına izin vermeyin. Çözülen artıkları tahta fırçası ile kazıyın ve sünger veya bezle
temizleyin. Bol su ile yıkayın. Ürün konsantredir.

Seramik ve Taş Derin Temizleyici

TAŞ ve SERAMİK

Zeminde kullanılmış eski bakım veya temizlik ürünlerinin artıklarını,
parlama yapan tabakaları, inatçı kirleri, kabuklaşmış yağları, sararmaları ve nikotin çökeltilerini güçlü formülü sayesinde derinlemesine
ve hassas bir şekilde temizler. Çıkan kirler su yardımıyla kolayca
yıkanır.
İç ve dış mekanlardaki alkaliye dayanıklı her türlü yüzey için
uygundur. Fayans, seramik yer karoları, mermer ve granit gibi doğal
taşlar, terracotta karolar, sentetik, PVC kauçuk kaplama malzemeleri
içinde kullanılır.
Nasıl Uygulanır?
Kirin derecesine göre saf veya 1:10 oranına kadar incelterek daha
önce ıslatılmış olan yüzeye uygulayın ve bir fırça veya sünger ile yayın.
Kısa bir süre etki etmesini bekleyin. Çözülmüş artıkları fırçalayın ve
sünger veya emici bir bezle temizleyin. Bol su ile iyice yıkayın. Ürün
konsantredir.

Temizlik Eldiveni

ANTİMİKROBİYAL

Polisil Hygiene Temizlik Eldiveni antimikrobiyal teknolojiye sahiptir.
İçeriğindeki Çinko Piritoin sayesinde bakteri, mantar ve küflere karşı
korur. Yüzeyi mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için antibakteriyel özellikte koruyucu içerir. Hijyenik temizlik sunar.
Tüm ev işlerinde ve temizlik sırasında kullanılabilir, çok amaçlıdır.
Bulaşık yıkama, genel temizlik ve bahçe işleri için uygundur. Uzun
ömürlüdür.
Pamuksu iç astarıyla kullanım sırasında ekstra konfor sağlar. Kıvrımlı
maşetiyle giyilmesi kolaydır. Pratik kullanım sunar.
Nasıl Kullanılır?
Eldivenleri en iyi şekilde korumak için her kullanımdan sonra yıkayın
ve kurulayın. Doğrudan güneş ışığı ve ısıya maruz kalmayacak şekilde
saklayın.
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