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Yenilik yapmak gelecekle sözleşme yapmak gibidir.

Falcon Temizleme Sistemleri, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan hijyenin sağlanması konu-
sunda; Endüstriyel ürün imalatı ve buna bağlı olarak teknik hizmetler sunmak üzere,1956 yılında kimyayı seven 
ve onu bir meslek olarak gören mühendisler tarafından kurulmuş, Almanya merkezli üretici bir firmadır.

Falcon Temizleme Sistemleri, olarak bizler üretimin her aşamasında kimya eğitimi almış uzman ve 
profesyonel bir kadroyla çalışmaktayız. İlk günkü heyecanımızı her daim taze tutarken sektörümüzdeki yeni 
bilgi ve teknikleri de yakından takip ediyor, ürün geliştirme ve üretim sürecine bu yeni bilgi ve teknikleri 
uygulayarak dünya kalitesinde ürünler üretiyoruz.

İmalatını gerçekleştirdiğimiz 300’ün üzerindeki ürünümüzün tamamını titiz ve itinalı çalışmalarımızın gös-
tergesi olmak üzere “ISO 9001/14000ve OHSAS 18001 Kalite Güvence Belgeleri’ ne haiz olarak 
EcoLabel, GMP ve üretim Ruhsatına sahip üretim tesislerimizde üretilmektedir.

Titiz ve itinalı bir üretimin ayrılmaz bir parçası ve onu tamamlayan son halka kuşkusuz ürünlerin nihai tü-
ketici tarafından maksadına ve mekânına uygun bir şekilde uygulanması aşamasıdır. Üretimin tamamlayıcı 
bir halkası olan bu hizmet “sağlıklı ortam (hijyen) eğitimleri ve satış sonrası destek” adı altında 
genel merkeze bağlı olarak çalışan, ürünlerin teknik ve uygulama hususiyetlerine vakıf uzmanlarımız ve bölge 
bayilerimiz tarafından verilmektedir.

Falcon Türkiye, Orta Asya ülkelerinin de bağlı olduğu bir merkez konumundadır. Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan ve Moğolistan’ da güçlü bayileri ve depoları bulunmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
• Kontrolü amaçlayan kalite sisteminin kurulmasını sağlamayı, üretimde en ileri teknoloji seviyesine ulaşma-
yı, standartlara uygun üretimi maksimum kalitede gerçekleştirmeyi, üretim sürecinin her aşamasında temel 
ilkemiz kabul ettik.
 
• Dürüst, bilinçli ve ilkeli çalışmayı, kazanılanı hak etmeyi, hatasız iş anlayışını ve takım ruhunu benimsedik.
 
• Çevre ve insan sağlığına uygun kaliteli ürün üretmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçladık.
 
• Hijyen ve temizlik alanında bilgi birikimimiz ve teknolojimizle müşterilerimize zamanında ve profesyonel 
hizmet vermeyi, bilinçlendirmeyi, yenilikte pazarda öncü olmayı ilke edindik.
 
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak anlayışından yola çıkarak, 
bütün personelimizle birlikte kalite politikamızdan ödün vermeden ürün alanında sektörün lideri olmaya ka-
rarlıyız.

•Müşterilerimize yakın olmamız, tekrar ve tekrar test edilen ve güvenli test serileri halinde piyasaya sürülen 
bu tür ürün yeniliklerin üretildiğini gösterir. 
En yüksek kalite, söz vermektir.
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KLARO UNİ

KLARO

FIORA

FIORA ORANGE

Alkol Bazlı Parfümlü Yüzey Temizleyici 
Sudan etkilenmeyen her türlü yüzey ve zeminlerin temizliğinde kullanılan alkol bazlı, deodorize edici, parfümlü 
nötral yüzey temizleme sıvısı. Fosfat İçermez. Çevre dostudur.
Ovma maddelerinin sakıncalı olduğu yüzeylerde durulamaya ihtiyaç olmadan, günlük temizlikte fayans, yer 
koro taşları, granit, seramik ve mermer yüzeyler, banyo, wc, küvet lavabo vb. yüzeylerde kullanılır.

Alkol Bazlı Parfümlü Yüzey Temizleyici 
Sudan etkilenmeyen her türlü yüzey ve zeminlerin temizliğinde kullanılan alkol bazlı, deodorize edici, parfümlü 
nötral yüzey temizleme sıvısı. Fosfat İçermez. Çevre dostudur.
Ovma maddelerinin sakıncalı olduğu yüzeylerde durulamaya ihtiyaç olmadan, günlük temizlikte fayans, yer 
koro taşları, granit, seramik ve mermer yüzeyler, banyo, wc, küvet lavabo vb. yüzeylerde kullanılır.

Kalıcı Parfümlü Genel Yüzey Temizleyici 
Yıkanabilir ve silinebilir tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılan, tropic kokulu, çok amaçlı konsantre 
bir üründür.  Yüzeyleri matlaştırmaz. Günlük temizlikte fayans, yer koro taşları, granit, seramik ve mermer 
yüzeyler, banyo, wc, küvet lavabo vb. yüzeylerde kullanılır.

Portakal Kokulu Genel Yüzey Temizleyici 
Yıkanabilir ve silinebilir tüm yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılan, bol köpüklü, portakal kokulu, çok 
amaçlı konsantre bir üründür. Yüzeyleri matlaştırmaz. Yağ, kir ve diğer lekeleri temizler, ortama hijyen sağlar. 
Profesyonel cam temizliğinde kullanıma uygundur.

20 L.

20 L.

20 L.

20 L.

5 L.

5 L.

5 L.

5 L.
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PARKETT

CARPADUR FOAM

CARPADUR EXTRACTA

CARPADUR 

Ahşap Parke Yüzey Temizleyici ve Bakım Ürünü 
Her türlü ahşap yüzeyin temizliğinde kullanılan, ahşap zeminlerde koruma ve bakım sağlayan, parfümlü temiz-
leyicidir. Sabun ve mum içermez. 

Kuru Köpük Halı Şampuanı
Her türlü döşeme, kumaş kaplı yüzeylerin ve halıların temizlenmesinde güvenle kullanılan kuru köpük halı 
şampuanıdır. Kumaşın dokusuna zarar vermez. Nötr pH’lı alkali ve asidik madde ve sabun içermeyen kuru 
köpük sistemli halı şampuanı üstün temizleme gücüne sahiptir.

Halı Maklnaları İ(İn Köpüğü Ayarlı Halı Şampuanı 
Halı mokinolorı için kullanıma uygun halı yıkama maddesidir. Sentetik ve yünden yapılmış her türlü halının 
püskürtme/ emme yolu ile temizlenmesinde kul lanılan doğal hommoddeler içeren parfümlü köpüğü ayarlı halı 
temizleyicisidir.

Köpüklü Halı Şampuanı 
Elde yıkama için köpüklü halı şampuanıdır. Her türlü halı, döşeme ve kumaş kaplı yüzeylerin temizliğinde 
kullanılan alkali madde içermeyen parfümlü halı ve tekstil şampuanıdır.

20 L.

20 L.

20 L.

5 L.

5 L.

5 L.

5 L.
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DETAPUR

ELOXA

MİRODUR

POLY-EX

Halılar için Genel Amaçlı Leke Sökücü 
Meyve suları, çikolata, çay, kahve, alkollü içecekler, renkli kalem, mum, katran, ayakkabı boyası, sıvı yağ esaslı 
lekelerin giderilmesinde kullanılır.

Paslanmaz Çelik Yüzey Temizleyici ve Parlatıcısı 
Temizlenecek yüzeyde kiri çözerek, metal aksamların parlatılmasında yardımcı olarak kullanım kolaylığı sağlar. 
Metal yüzeylerin tekrar kirlenmesini geciktirir.

Kristal Mermer Cilası 
Mermer, traverten, çini, karo taşı ve mozaik gibi doğal taş zeminlerin cilalanmasını sağlayan kristalize mermer 
cilasıdır. Bakım maliyetini azaltır. Çelik yün pet monte edilmiş cila makinesiyle spreyleme yöntemi kullanılarak 
uygulanır.

Kir ve Cila Sökücü 
Mermer, çini, PVC vb. alkali maddelere dayanıklı zeminler üzerindeki cilanın çıkarılmasında, zemine yerleşmiş 
inatçı kir ve yağların temizlenmesinde kullanılır.  Zemini yeni cilaya hazırlar. Linolyum ve ahşap hariç suya 
dayanıklı her türlü sert zeminlerde kullanılır.

20 L. 5 L.

750 ml

750 ml

5 L.
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PRODUR

PRODUR HOSPİTAL

KLARO CARE

PROTON

Polimer Cila 
PVC, marley, linolyum, plastik, suni ve doğal taş görünümlü zeminlerin cilalanması için formüle edilmiş 
polimer bazlı ciladır. İnsan trafiğinin yoğun olduğu zeminler için uzun ömürlü, parlak, sert, dayanıklı zemin 
cilasıdır.

Yüksele Parlaklıkta Metalize Polimer Cila 
Yüksek katı madde içerikli, mükemmel parlaklık sağlayan ve uygulanan yüzeyde bir film tabakası oluşturan 
metalize emülsiyon cilası. Produr Hospital, dayanıklı, toz tutmayan ve silinmeye karşı dirençli, yüksek kaliteli 
kaymayan bir yüzey sağlar. Alkol ve dezenfektanlara karşı yüzeyi korur.

Cilalı Yüzeyler  İçin Bakım Maddesi 
Cila uygulanmış PVC, mermer, çini, mozaik, granit gibi yüzeylerin günlük temizlik ve bakımı için özel formüle 
edilmiş parfümlü bir koruma maddesidir.

Wax İçeren Temizleyici Bakım Maddesi ve Cila
Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, hastane, klinik, iş merkezleri vb. insan trafiğinin yoğun olduğu 
cilalı / cilasız zeminleri temizleyerek parlatılmasında kullanılan, durulama gerektirmeyen, pratik temizlik sağla-
yan cila içeren sıvı temizleyicidir. Suya dayanıklı her türlü yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılan, 
parlaklık veren, cilalı bakım ürünüdür.  Zemine 2 kat uygulandığında 1 kat cila görünümü sağlanır.

5 L.

5 L.

5 L.

20 L. 5 L.
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SANİPUR

KLİNFİX GEL

SANİPUR PLUS

KLİNFİX

Asidik Banyo, Lavabo, Fayans ve Armatür Temizleme Ürünü
Hastane, klinik, otel, okul vb. hijyenin önem kazandığı alanlarda, banyo yüzeylerinde, lavabo, fayans ve 
diğer ıslak yüzeylerde etkin temizlik ve dezenfeksiyonu tek işlemde sağlayan konsantre parfümlü, çok amaçlı 
temizleyici sıvıdır. Armatür, batarya, sabunluk vb. diğer metal aksamlar da mükemmel kireç çözücüdür. Düzenli 
kullanımda tekrar kireç oluşumunu geciktirir. Yüzeylerde parlaklık sağlar.

Klozet, Pisuvar Temizleyici 
İnsan trafiğinin yoğun olduğu banyo ve tuvaletlerde, klozet ve pisuvarların etkin temizliğinde ve dezenfeksiyo-
nunda kullanılan parfümlü, kıvamlı temizleyici sıvı üründür. 
Klozet ve pisuvarların iç yüzey, kenar kıvrımları içinde ve etrafında oluşan her türlü inatçı kir, pas lekesini ve 
kireç birikimlerini gidererek ortamı dezenfekte eder, hijyenik bakım sağlar.

Güçlü Konsantre Asidik Banyo, Lavabo, Fayans ve Armatür Temizleme Ürünü
Hastane, klinik, otel, okul vb. hijyenin önem kazandığı alanlarda, banyo yüzeylerinde, lavabo, fayans ve 
diğer ıslak yüzeylerde etkin temizlik ve dezenfeksiyonu tek işlemde sağlayan konsantre parfümlü, çok amaçlı 
temizleyici sıvıdır. Armatür, batarya, sabunluk vb. diğer metal aksamlar da mükemmel kireç çözücüdür. Düzenli 
kullanımda tekrar kireç oluşumunu geciktirir. Yüzeylerde parlaklık sağlar.

İnşaat Sonrası Temizlik Ürünü
İnatçı kireç, çimento kalıntıları, pas, kararmış organik kirleri çözen, özellikle inşaat sonrası zemin temizliğinde 
kullanılan inorganik asit içeren çok amaçlı, etkin kireç ve pas çözücüdür.  Ayrıca derz temizliğinde de kullanıla-
bilir. Mermer gibi kalsiyum karbonat içeren yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır.

1 L.

1 L.

5 L.

5 L.

20 L. 5 L.
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OMNİ FRESH

SOFT TOUCH

MASTER MİND

SPRİNG

Air Freshener
Otel, iş yeri, okul, AVM, tatil köyü, fabrika gibi yerlerde rahatsız edici kokuların (sigara, balık vb.) giderilmesin-
de kullanılır. Uygulandığı ortamlarda kalıcı, hoş ve ferah bir koku bırakır.

Salon ve Oda Parfümü 
Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe, restoran, sağlık merkezi vb. gibi kokunun önem kazandığı 
alanlarda ve çevresindeki kötü kokuları uzaklaştırmak için kullanılan, etkisi uzun süre kalan salon ve oda 
parfümleridir.

Salon ve Oda Parfümü 
Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe, restoran, sağlık merkezi vb. gibi kokunun önem kazandığı 
alanlarda ve çevresindeki kötü kokuları uzaklaştırmak için kullanılan, etkisi uzun süre kalan salon ve oda 
parfümleridir.

Salon ve Oda Parfümü 
Otel, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, cafe, restoran, sağlık merkezi vb. gibi kokunun önem kazandığı 
alanlarda ve çevresindeki kötü kokuları uzaklaştırmak için kullanılan, etkisi uzun süre kalan salon ve oda 
parfümleridir.

750 ml

750 ml

750 ml

750 ml

5 L.

5 L.

5 L.
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CLAR GLASS

PROMAT

PROMAT N

PROMAT FORTE

Cam, Ayna, vb. Yüzey Temizleyici 
Cam, ayna vb. tüm parlak yüzeylerin, temizliğinde kullanılan, durulamaya ihtiyaç olmayan parfümlü bir ürün-
dür. İz bırakmadan temizler, parlatır ve durulamaya gerek yoktur.

Otomatlar İçin Alkali Temizlik Ürünü
Solvent ve deterjan bazlı özel formülasyonlu konsantre bir üründür. Hayvansal yağlar, nebati yağlar ve petrol 
türevi yağları konsantre ve güçlü formülü sayesinde kolayca çözer. Hassas zeminlerde kir ve cila sökme 
amacıyla kullanılır.

Alkol Bazlı Kir ve Yağ Çözücü - Granit, PVC Zeminler 
İnsan trafiğinin yoğun olduğu yıkanabilir ve silinebilir tüm sert zeminlerin temizliğinde, otomat makineleri ile 
kullanıma uygun kir, yağ temizleyicidir. Yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılan, köpüğü kontrollü, asit ve 
alkali içermeyen, nötral, sabun içeren, parfümlü konsantre zemin temizleme maddesidir.

Ağır Kir Yağ ve Lastik İzi Temizleme 
Ağır kirli, yağlı ve lastik izi bulunan ve her türlü yıkanabilir zemine tatbik edilen yıkama robotlarıyla kullanılan 
köpüğü kontrollü, yoğun kirleri çözen endüstriyel zemin temizleme maddesidir.

20 L.

750 ml

20 L.

20 L.

5 L.

5 L.

5 L.
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Banyolarınızda
Okyanus Ferahlığı





Kişisel Temizlik
ve Hijyen Ürünleri
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RUKALİN

RUKALİN

RUKA CARE

RUKAFOAM

Nemlendiricili Hijyenik Sıvı El Sabunu 
Günlük kullanımda ellerin temizliği ve hijyeni için kullanılır. Nemlendirici özelliği ile cildi kurutmaz, özel 
parfümüyle elde kalıcı hoş bir koku bırakan, sıvı el yıkama temizleyicisidir. Otel, hastane, restoranlarda, sanayi 
kuruluşları, alışveriş merkezlerinde personel, müşteri ve ziyaretçilerin çapraz buluşmayı engelleyerek elde 
hijyenik temizlik sağlar.

Nemlendiricili Hijyenik Sıvı El Sabunu 
Günlük kullanımda ellerin temizliği ve hijyeni için kullanılır. Nemlendirici özelliği ile cildi kurutmaz, özel 
parfümüyle elde kalıcı hoş bir koku bırakan, sıvı el yıkama temizleyicisidir. Otel, hastane, restoranlarda, sanayi 
kuruluşları, alışveriş merkezlerinde personel, müşteri ve ziyaretçilerin çapraz buluşmayı engelleyerek elde 
hijyenik temizlik sağlar.

KREMLİ SIVI EL SABUNU
Günlük kullanımda ellerin temizliği ve hijyeni için kullanılır. Nemlendirici ve krem içeren özelliği ile cildi 
kurutmaz, özel parfümüyle elde kalıcı hoş bir koku bırakan, sıvı el yıkama temizleyicisidir. Otel, hastane, 
restoranlarda, sanayi kuruluşları, alışveriş merkezlerinde personel, müşteri ve ziyaretçilerin çapraz buluşmayı 
engelleyerek elde hijyenik temizlik sağlar.

Köpük Sabun 
Klasik sıvı sabunların yerine kullanılan, köpüklü hijyenik el sabunudur. Kremsi ve sönmeyen köpüğü ile cilde 
yumuşaklık verir. Antibakteriyel özelliği ile ellerde kalıcı hijyen sağlar.5,5 pH’a sahip, akali madde içermeyen, 
hipoalerjik özelliği ile hassas ciltlerde güvenle kullanılır. Sıvı sabuna göre 10 kat daha ekonomiktir.

20 L.

20 L.

20 L.

5 L.

5 L.

5 L.

20 L. 5 L.
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RUKABAC

RUKADES

RUKAPOO

RUKATECH

Dezenfektanlı Sıvı El Yıkama Ürünü
Gıda güvenliğinin önemli olduğu işletmelerde el hijyeni sağlamak için kullanılan, dezenfektanlı sıvı el yıkama 
ürünüdür. Özel formülü sayesinde etkin ve kalıcı hijyenik temizlik sağlar. Renksiz ve kokusuzdur. Cildi 
koruyucu maddeler içerir, ellerin kuruyup çatlayarak kontaminsayona açık hale gelmesini önler. Cilt pH’ ına 
uygundur. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. Sıvı sabun disperserleri ile kullanılır.

Alkol Bazlı Hijyenik El Temizleyici
Ellerin, dezenfekte edilmesinin ihtiyaç duyulduğu her alanda kullanılan alkol bazlı, susuz, sabunsuz el dezen-
fektanıdır. Elde kalıcı özel parfümü ile içerdiği extra nemlendiriciler sayesinde, yoğun kullanımda bile elleri 
tahriş etmez.

Saç ve Vücut Şampuanı
Saçları derinlemesine temizler, güçlendirir ve saça canlılık verir. Kepeği önler. Cilt pH’ ına uygun olduğu için 
saç derisini korur. Hoş kokulu ve yumuşak formüllüdür. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. 

Ağır Sanayii El Temizleme Kremi
Sanayi alanlarında karşılaşılan katı-sıvı yağ, katran, tüm ağır ve yapışkan kirlilikleri kolayca ciltten uzaklaştırır. 
İçerdiği lanolin sayesinde cildi korur.

20 L. 5 L.

5 L.

20 L. 5 L.

10 kg.





Mutfak Hijyeni
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SPULEX

DIWA BALSAM

DIWA MATIC

DIWA SHINE

Gliserinli Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı 
Elde bulaşık, yıkama için köpüklü sıvı deterjandır. Bileşiminde ki yüksek aktif maddeler, donmuş yağları çöze-
rek kötü kokuları giderir. Cilde uygun pH’ a sahip, gliserin sayesinde cilde uzun süre temasında zarar vermez.

Gliserinli Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı 
Elde bulaşık, yıkama için köpüklü sıvı deterjandır. Bileşiminde ki yüksek aktif maddeler, donmuş yağları çöze-
rek kötü kokuları giderir. Cilde uygun pH’ a sahip, gliserin sayesinde cilde uzun süre temasında zarar vermez

Sıvı Bulaşık Makinesi Deterjanı 
Endüstriyel bulaşık makinalarında, dozaj pompaları ile kullanılan, yumuşak ve orta su sertliklerinde etkili olan 
yıkama maddesidir. Yüksek alkali ve aktif maddeler sayesinde ağır donmuş yağ ve kuru yemek artıklarını çözer.

Bulaşık Makinesi Durulama/Parlatıcı Maddesi 
Makinede yıkama yapan deterjanın, bulaşık üzerindeki birikintilerini nötralize ederek, kalıntıları engeller, yıka-
nan bardak, tabak gibi cam, metal ve porselen eşyaların lekesiz parlamasını sağlayarak hızlı kurumasını sağlar.

20 L.

20 L.

20 L.

20 L.

5 L.

5 L.
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POWDER MATİC

LINOX MATİC

DIWA DEEP

DIWA POWDER DEEP

Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Toz Deterjan
Sert su koşullarında mükemmel performans gösterir. Dezenfeksiyon etkisinden dolayı, özellikle hastane 
mutfaklarında güvenle kullanılır. Porselen üzerinde ki sır tabakasına ve cam yüzeylere zarar vermez, metalleri 
karartmaz. Çay, kahve ve nişasta lekelerini kolayca çıkarır, ağır kokuları giderir.

Endüstriyel Bulaşık Makinaları İçin Kireç Çözücü 
Endüstriyel bulaşık makina rezistanslarında ve sprey uçlarında kireç birikimlerini çözen, içerdiği inhibitörler 
sayesinde metal aksama zarar vermeyen sıvı kireç çözücüdür.

Leke Çıkarıcı On Daldırma Maddesi - Sıvı 
Bulaşık makinalarında dozaj pompası veya manuel ön daldırma metoduyla kullanılan, bulaşıklar için leke 
çözücü ve klor içeren dezenfektanlı ön daldırma sıvısıdır. Kurumuş çay, kahve ve nişasta artıklarını giderir.

Leke Çıkarıcı On Daldırma Maddesi - Sıvı 
Manuel ön daldırma metoduyla kullanılan, bulaşıklar için leke çözücü ve klor içeren dezenfektanlı ön daldırma 
sıvısıdır. Kurumuş çay, kahve ve nişasta artıklarını giderir.

20 L. 5 L.

10 kg.

10 kg.

5 L.
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METALEX

LATUNEX

GRİLL

DIWA NOVA

Metal İzi Giderici
Metal çatal bıçakların porselen tabaklar üzerinde, kaşıkların ise porselen fincanlar içinde bıraktığı siyah çizikle-
rin giderilmesinde kullanılır. Daldırma yöntemi ile bu çizikler kolayca tamamen giderilir. Porselenler temiz ve 
yeni bir görünüm kazanır.

Pirinç ve Bakır Temizleyici
Oksidasyona uğrayarak zamanla kararan pirinç ve bakır malzemelerin eski parlaklığını kazanması için kullanılır. 
Daldırma yöntemi veya silme yöntemi ile uygulanır.

Fırın ve Yanmış Yüzeyler İçin Yağ Çözme Maddesi 
Yüksek alkali formülü sayesinde ocak, fritöz, fırın ve davlumbazlardaki ağır kir ve yanmış yağ sökücüdür. 
Alüminyum yüzeylerde dikkatli kullanılmalıdır.

Köpüklü Ağır Yağ ve Kir Çözücü 
Gıda üretim merkezleri, endüstriyel mutfaklarda her türlü yüzeylerde inatçı protein ve yağ bazlı kirlerin temizli-
ğinde güvenle kullanılır. Basınçlı sprey sayesinde bol köpük üreterek kir ve yağları kolayca çözer, hijyen sağlar.

5 L.

5 L.

750 ml 5 L.

20 L. 5 L.
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DIWA BAC

DIWA ZILONI

RAPİD

Mutfak Yüzeyleri İçin Dezenfektan Temizleyici
Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde, çalışma alanları, ekipman ve tezgahlarda hijyen sağlamak için 
kullanılan QAC katkılı alkali temizlik ürünüdür. Özel formülü sayesinde etkin ve kalıcı hijyen sağlar. Kolayca ve 
kalıntı bırakmadan durulanır. Parfüm içermediğinden gıda üretim alanlarında güvenle kullanılır.

Sebze ve Meyveler İçin Hijyenik Durulama Ürünü
Sebze ve meyvelere sudan, topraktan ve çevreden geçen birçok mikroorganizma sadece su ile yıkama sonucu 
giderilemez. DiwaZiloni dezenfeksiyon etkisi ile, insan sağlığını tehlikeye sokan bakterileri zarar seviyeye 
getirir. Yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozmaz. Kullanım sonrasında durulama yapılmalıdır.

Hızlı Hijyenik Temizleyici
Hijyenin önem kazandığı alanlarda durulama gerektirmeyen alkol bazlı temizleyici.

20 L. 5 L.

5 L.

750 ml 5 L.





Çamaşır Hijyeni
Ürünleri
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PERLA MATIC

PERLA MATIC ULTRA

PERLA BLOOD

PERLA BLEACH

Ana Yıkama Deterjanı
Endüstriyel çamaşır makinelerinde pamuklu, sentetik ve pamuklu – sentetik karışımı elyaflı her türlü tekstilin 
yıkanmasında kullanılır. Ağartıcı içermeyen ana yıkama deterjanıdır. Klor veya oksijen bazlı ağartıcılar ile 
beraber kullanılabilir. Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılır. Arıtma tesislerinde problem yaratmaz.

Komple Ana Yıkama Deterjanı
Endüstriyel çamaşır makinelerinde pamuklu, sentetik ve pamuklu – sentetik karışımı elyaflı her türlü tekstilin 
yıkanmasında kullanılır. Her su sertliğinde kullanım için formüle edilmiştir. TAED, oksijen bazlı ağartıcı ve 
enzim içerir. Doğru dozda ve doğru program ile yıkanan çamaşırlar yıpranmaz, sertleşmez ve grileşmez. Arıtma 
tesislerinde problem yaratmaz. Klor bazlı ağartıcılar ile beraber kullanılmamalıdır.

Ağır Kir, Yağ ve Kan Çözücü Yardımcı Yıkama Maddesi
Aşırı kirli, yağlı ve kanlı çamaşırların temizliğinde, ana / yardımcı yıkama maddeleri ile birlikte, ön yıkama ve 
ana yıkamada kullanılan çamaşır deterjanıdır. Her türlü endüstriyel çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. 
Alkalite verici kostik, soda ve kompleks yapıcı içerir. Nazik ve hassas çamaşırlar için uygun değildir. Kullanım 
sırasında kireç ve grilik giderici ile karıştırılmamalıdır. 

Klor Bazlı Ağartıcı - Toz
Klor bazlı ağartıcı ve leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. Her türlü endüstriyel çamaşır makinesinde 
kullanıma uygundur. Dezenfekte edicidir. 60°C’ nin altında yıkama sularında kullanımı önerilir. Ağartıcısız ana 
yıkama deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır. 

20 kg

20 kg

10 kg

10 kg
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PERLOX

STARCH

PERLA SOFT

CHLORIDES

Oksijen Bazlı Ağartıcı – Toz
Oksijen bazlı ağartıcı ve leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. Her türlü endüstriyel çamaşır makinesinde 
kullanıma uygundur. 60 °C’nin üzerinde ki yıkama sularında optimum ağartma etkisi gösterir.

Çamaşır Kolası – Toz
Doğal çamaşır kolası içerir ve kıyafetleri pürüzsüz yeni gibi yapar. Gömlekler, laboratuvar önlüğü, çarşaf, masa 
örtüsü vb. çamaşırları yeni gibi yapar.

Çamaşır Yumuşatıcısı
Çamaşırlara yumuşaklık kazandırır, kurumalarını ve kolay ütülenmelerini kolaylaştırır, çamaşır makinesinden 
buruşmadan çıkmalarını sağlar. Çamaşırlara ferah, kalıcı ve hoş bir koku verir.  

Klor Bazlı Ağartıcı – Sıvı
Beyaz çamaşırlar ve klora dayanıklı renkli çamaşırların düşük sıcaklıkta (max. 60 °C) ağartılması için kullanılan 
yardımcı yıkama maddesidir. Dezenfekte edicidir. Çamaşırlarda klorlu yıkamalarda görülen türde yıpranmaya 
neden olmaz. Düşük kullanım miktarlarında istenen etkinliğe ulaşarak tasarruf sağlar. Ağartıcısız ana yıkama 
deterjanı ile birlikte kullanılmalıdır.

10 kg

10 kg

20 L.

20 L.
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PERLA WASH

WASH EXTRA

PEROXI

ENZYMA

Ana Yıkama Deterjanı – Sıvı
Endüstriyel çamaşır makinelerinde pamuklu, sentetik ve pamuklu – sentetik karışımı her türlü tekstilin yıkan-
masında kullanılır. Ağartıcı içermeyen ana yıkama deterjanıdır. Renkli çamaşırlarda da güvenle kullanılan her 
türlü endüstriyel çamaşır makinesinde kullanıma uygundur. Her su sıcaklığında etkilidir, arıtma tesislerinde 
problem yaratmaz. Yün, ipek gibi nazik tekstillerin yıkanmasında kullanılmaz. Sıvı sistem dozaj pompalarında 
kullanıldığı gibi manuel olarak da kullanılır.

Sıvı Alkali Yardımcı Yıkama Maddesi
Ameliyathane çamaşırları, restoran masa örtüleri ve işçi tulumları gibi ağır kirli tüm çamaşırların temizlen-
mesinde kullanılır. Tüm sıcaklıklarda kullanılabilmesine rağmen en yüksek verim 60-80 °C aralığında alınır.  
Yıkama ortamında hızla çözünerek dağılır, ön ve an yıkama adımında kullanılabilir. 

Oksijen Bazlı Ağartıcı
Oksijen bazlı ağartıcı ve leke çıkarıcı yardımcı yıkama maddesidir. Optimum ağartma etkisini 60° C’ nin 
üzerinde ki yıkama suyunda gösterir. Lokal leke sökme işlemi için çamaşıra doğrudan uygulanabilir. Lokal 
uygulamadan önce, çamaşırın görünmeyen bir yerinde test edilmesi önerilir.

Protein ve Kan Çözücü
Yapısında yüksek oranda bulunan enzim sayesinde elyafa yerleşmiş kan, süt, kakao, yumurta, vücut kiri ve et 
sosları gibi protein içeren lekelerin çıkarılmasında kullanılır. Bastırma ürünü olarak güvenle kullanılabilir.

20 L.

20 L.

20 L.

10 kg



www.falcontr.com31

F1

F2

F3

Yağ ve Tanin Lekesi Çözücü
Meyve ve sebze suları, çay, kahve, kakao, dondurma, hardal, marmalet, reçel, kırmızı şarap, yemek sosları, 
çimen, nikotin ve mürekkep lekelerinin çıkartılmasında kullanılır. Renkli ve hassas çamaşırlara uygulanmadan 
önce tekstilin görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

Boya Çözücü
Yağlı boya, zamk, tükenmez kalem, doğal ve madeni yağ, ruj, oje, krem, ayakkabı boyası, zift, katran, mayonez, 
mum ve çikolata gibi organik bileşikler içeren lekelerin çıkartılmasında kullanılır. Renkli ve hassas çamaşırlara 
uygulanmadan önce tekstilin görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

Pas Çözücü
Demir, bakır gibi metallerin oluşturduğu pas lekelerinin ve çimento lekelerinin çıkarılmasında kullanılır. Renkli 
ve hassas çamaşırlara uygulanmadan önce tekstilin görünmeyen bir köşesinde denenmelidir.

1 L.

1 L.

1 L.





Housekeeping
Ürünleri
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SANİPUR PLUS

KLİNFİX PLUS

CLAR GLASS PLUS

Konsantre Armatür Lavabo Temizleyici
Yapışkan kirler ve kirecin çabucak yok edilmesi için hızlı etkili temizleme ajanları içeren, hoşkokulu, sıhhi, 
rutin temizlik ürünü. Su geçirmeme özelliği kireç oluşumunu güvenli bir şekildeönler ve içeriğindeki yeni 
asit kombinasyonu mükemmel temizleme neticelerini garanti eder.Emaye, seramik, alüminyum, pirinç, krom, 
paslanmaz çelik, sentetik materyaller ve vernikten yapılmış yıkama havuzları, sıhhi tesisatlar, banyo küvetle-
ri, tuvalet klozetleri, çerçeveli eşyalar, aynalar ve karolar gibi sıhhi alanlardaki tüm suya dayanıklı yüzey ve 
objelerde kullanıma uygundur.

Konsantre Tuvalet Temizleyici
Klozet ve tuvalet giderlerinin kireç taşı birikimini ve lekelerini giderir. Sonuç olarak, en inatçı kalıntılar dahi 
tamamen temizlenir. Ürünün asitlere duyarlıyüzeylerde kullanımı, materyali geri dönüşsüz bir şekilde zedele-
yecektir.Özellikle seramik ve porselenden imal edilmişklozet ve pisuvarlardaki kireç, idrar ve pas kalıntılarını 
temizlemek için kullanılır.

Konsantre Cam Sil 
Suya dayanıklı yüzeylerin günlük rutin temizliği için etkili ve ideal bir üründür. Kullanıma hazır solüsyonu 
kirleri hızla söker. Tüm suya dayanıklı yüzeylerde ve objelerde kullanıma uygundur.

2 L.

2 L.

2 L.
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KLARO PLUS

DUFT PLUS

Günlük temizlik için ideal olan, çok amaçlı bir rutin temizlikürünüdür. Ürün, düşük uygulama konsantrasyonla-
rında dahi yüksek bir temizlemeperformansı gösterir. Hızla ve pürüzsüz birşekilde kurur ve temizlenen yüzeyin 
doğal görünümüne vurgu yapar.Tüm suya dayanıklı yüzeyler, objeler, zemin kaplamaları ve kaplanmışzemin-
lerde kullanıma uygundur.

Konsantre Hava Şartlandırıcı
Yüksek konsantre formülü sayesinde kullanıma hazır hale geldiğinde diğer parfümlere oranla ekonomiktir. 
Kullanıldığı ortamın havasını anında değiştirerek geride taze bir hava bırakır. 

2 L.

2 L.





Havuz Kimyasalları
ve Bakım Ürünleri
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BLUEPOOL 56

BLUEPOOL 60

BLUEPOOL 10

BLUEPOOL 11

Hızlı Çözülen Granül Klor %56
Hızlı çözülen, dezenfeksiyon için kullanılan, organik klor bileşiğidir. %56 aktif klor içerir. Havuz suyu dezen-
feksiyonu için kullanılır. Geniş spektrumlu bir dezenfektandır. Havuz suyunda bakteri, mantar ve alglere karşı 
etkilidir. Organik kirleri okside ederek, yosun oluşumunu engeller.

Çabuk Çözünen Sıvı Klor
Hauzlarda şok klorlama amacıyla kullanılan dezenfektan. Çabuk çözünebilen aktif klor içerir. Uygun kullanım 
için havuz suyunun pH değeri 7,2-7,6 arasında olmalıdır.

pH Değerini Düşürücü Toz
Havuz suyunun pH derecesini yükseltmek üzere kullanılan toz alkali bir kimyasaldır. pH değerinin istenilen 
aralıkta tamponlanmasını sağlar. Kullanımı güvenlidir. Suda kolay çözülür. Alkalinitesi düşük olan sularda 
alkaliniteyi yükseltmek amacı ile de kullanılır. Havuz suyunun alkalinite değerini yükseltirken pH değerini iste-
nilen aralıkta tutacaktır. 100 m2 havuz suyunun pH değerini 0,1 derece yükseltmek için 1000-1500 g kullanınız.

pH Değerini Düşürücü Toz
Havuzun pH değerini düşürmek için kullanılan sodyum bisülfat esaslı bir maddedir. Suda kolay çözülür. Öneri-
len dozajda kullanıldığında korozyon riski oluşturmaz. 100 m2 havuz suyunun pH değerini 0,1 derece düşürmek 
için 2000-2500 g kullanınız. 

50 kg

10 kg

10 kg

20 L.
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BLUEPOLL 20

BLUEPOLL 30

BLUEPOLL 40

BLUEPOOL 45

Yosun Önleyici
Havuz suyunda dezenfeksiyon amaçlı kullanılır. Bakteri yosun ve mikroorganizmaların oluşumunu engeller. Ön 
uygulamada 1 lt/100 m3 su, haftalık olarak 200-400 ml/ 100 m3 su olarak kullanımı vardır.

Çöktürücü
Filtre tarafından tutulmayan partiküllerin çöktürülmesi amacıyla kullanılır. Berraklaşmayı sağlar. Şok uygula-
mada 2 lt/100 m3 su, haftalık kullanımda 1 lt/100 m3 su olarak kullanımı vardır. En etkili sonuç için önerilen 
dozajda kullanılması gerekir.

 Ayak Dezenfektanı
Yüzme havuzlarının ayak yıkama bölümlerinde dezenfeksiyon amaçlı kullanılır. % 0,5 konsantrayon oluştura-
cak şekilde kullanılır.

Filtre Temizleyici
Özellikle sert sularda kirecin taşlaşarak filtrasyonu engellemesi sonucu kireç tabakasının çözülmesinde etkili 
bir kimyasaldır. Filtrenin içine 1:1 oranında seyreltilmiş ürün konur. 12-14 saat beklenir ve ters yıkamayla atılır.

20 L.

20 L.

20 L.

20 L.





Çamaşır Yıkama
Makineleri ve 
Mop Sistemleri
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HİJYEN BARİYERLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

YATAKLI ÜTÜ

TAM OTOMATİK KATLAMA

Ürün silindirinin çift taraflı sabit yatağı, sürtünme absorblayıcı ve pnömatik 
yayların birleşimine dayanan modern vibrasyon-absorbsiyonu ile dikkat çeker. 
Bu sayede yüksek g faktörüne rağmen son derece sessiz yıkama işlemi gerçekle-
şir. Rahatlıkla yandan açılıp kapanan kapılar 180º lik ergonomik açılışa sahiptir. 
Otomatik açılan silindir doğru açılma pozisyonunda durmakta ve tek elle kolayca 
açılabilmektedir. DIVIMAT D 14, 18, 22, 35, 40, 60, 80, 120, 160 ve 200 kg’lık 
boyutlarda buhar, sıcak yağ devresi ve elektrikli ısıtma için üretilmektedir.

Bu düzleyici ütüler yüksek performansın doruğuna ulaşmışlardır. Üç silindirli (is-
tendiğinde daha fazla olabilir) POWER STAR makinaları yüksek bitirme kalitesinin 
istenmesinin yanı sıra performans odaklı çamaşırhaneler için de geliştirilmiştir.
POWER STAR modelleri 50, 60, 80 ve 120 cm’lik silindir çaplarında üretilmek-
tedir. Her silindir doğrudan hareket mekanizması tarafından yönlendirilmekte, 
böylece V kayışları ve zincir hareketlerinde meydana gelen kayma veya sürtünme 
kayıpları görülmemektedir. POWER TWIN, POWER ROLL ve POWER STAR mo-
dellerinin düşük enerji maliyetlerinde bu derece fark yaratmalarının nedenlerinden 
biri de budur.

175, 210, 250, 270, 300 ve 330 cm çalışma genişliklerinde mevcuttur. Yüksek 
performans bağı yoğun miktarlarda çamaşırın çabuk ve düzgün yıkanması gerekti-
ğinde zaman, personel ve para tasarrufu sağlar. Ütüden gelen sıcak çamaşırın kat-
lanması zor bir iş olup teknoloji sayesinde daha kısa bir sürede yapılabilmektedir. 
Çamaşır mekanik katlama plakaları tarafından değil sıcak hava buharı vasıtasıyla 
katlandığından özenle işleme görmektedir. Makina fotoseller ve bir mikro işlemci 
tarafından kontrol edilmektedir. Çok çeşitli program seçeneğine sahip olduğun-
dan, tüm tekstil çeşitleri ve katlama tekniklerine göre ayarlanabilmektedir.
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KONVANSİYONEL ÇAMAŞIR MAKİNESİ

WS ÇAMAŞIR MAKİNESİ

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ

Geniş ATOLL makinalarımız yoğun miktarlarda çamaşırların yıkanacağı çamaşırhanelerde yıkama kalitesinden 
ödün vermeyen etkin yıkanma işlemleri için kullanılır. ATOLL 5,5 - 7,7 - 10 - 12 - 14 -19 - 22 - 35 - 60 - 80 
ve 110 kg yük kapasitelerinde mevcuttur. Ayrıca bu makinalar çamaşırın suyu çabuk almasını sağlayan artan 
sayıdaki kepçeli nervürler gibi gelişmiş yıkama mekanikleri ile de dikkat çekmektedirler. Yüksek g faktörleri ile 
birlikte dönüş performansları da çamaşırhane çalışanlarının bu makinaları beğenmelerine yol açmaktadır.

Stahl üretim proğramındaki WS makinaları düşük devir ve düşük maliyetli son derece sağlam endüstriyel 
yıkama makina larıdır. 7.7 , 10, 14, 22, 35, 45, ve 60 kg kapasitelerinde imalatları yapılmaktadır. STAHL’ın tüm 
çamaşır makinalarında ıstma için buhar, kızgın yağ sirkülasyonu ve elektrikli modellerinden biri seçilebilir.

Bu büyüklükteki kurutucular 4 adet sabit röle yardımıyla çalıştırılmakta, bu büyüklükteki kazanlar için en 
efektif ve en ekonomik çalışma olanaklarını sağlayacak çalışma mekanizmalarını içersinde barındırmaktadır. 
Kurutucular standart bir şekilde kazanın farklı yönlerde dönmesini sağlayan kazan yönlendiriciye sahiptir. 
Bütün kurutucular standart olarak, kurutma işlemi sonunda buruşmayı önleyen bir soğutma-fazı donanımına 
sahiptir. Bütün STAHL-kurutucularda kapağın açılması durumunda hemen makinenin çalışmasını durduran bir 
şalter bulunmaktadır. Ayrıca makinelerimiz ortamdan çekilen havadaki direnç çok yüksek olduğunda kurutma 
işlemini durduran yetersiz hava emniyetine sahiptir.

STAHL kurutma makinalarının uzun ömürlü olmalarının nedenlerinden biri de yatağın dayanıklı, kompakt çelik 
yapısıdır. Silindir ve çamaşırla temas eden diğer parçalar 4301, EDELSTAHL paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Silindir hareketi enerji kaybı olmadan gücü doğrudan tahrik kasnağına iletir (V kayışları gibi). Mükemmel 
kurutma sonucunu sağlamak üzere hava akımı silindir içerisinden radyal olarak yönlendirilir. Modern FREEpro 
mikro işlemci kontrol ünitemizin sayesinde kurutucular son derece kolay çalıştırılmaktadır. Kolay ulaşılabilen
tiftik filtresinin geniş yüzey alanı sayesinde temizlenmesi de basittir.





Yardımcı Temizlik
Ekipmanları
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PROCART JET 731S

PROCART 380

PROCART 362

Alış veriş merkezleri, hastane, okul, yurt, fabrika, restaurant, otel, rezidans gibi iş-
letmelerin temizlik hizmetlerinde pratikliği açısından tercih edilir. Ürünün kompakt 
yapısı ve temizlik için gereken atık bölmesi, hermetik kovaları gibi önemli bölüm-
lerin ana modülle birlikte sunulması kullanıcı açısından büyük avantaj sağlar.

Komple gövde yapısının plastik olması, iç ve dış mekan kullanımlarına olanak 
sağlar, su ile yapılan temizliklerden hiç bir şekilde etkilenmez ve paslanma yap-
maz, ürünün hammaddesinde kimyasal maddelere ve ısıya dayanıklı Poli Propilen 
malzeme kullanılmıştır. Modül ayrıca 120 lt hacminde atık toplama imkanı da 
kullanıcılarına sunmaktadır.

Kolayca hareket edebilen sessiz, tamponlu ve frenli tekerlekleri sayesinde çap-
malara karşı dayanıklıdır. Frenli tekerlekler ile eğik düzlemlerde sabitleme imkanı 
sunar. Esnek özellikleriyle hızlı ve pratik bir şekilde temizlik işlerinizi yapmanızı 
sağlar. Uluslararası standartlardaki üretimi,modüler ve ergonomik yapısı ile işle-
rinizi kolaylaştırır. Opsiyonel aksesuarı ile atık bölmenizi 2 x 60 lt olarak kullanma 
imkanı sunar.
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PROMINI 50P
Otel, ofis, rezidans, banka, hastane ve mağaza gibi işletmelerde pratik ve ergono-
mik yapısıyla temizlik hizmetlerinde tercih nedenidir. Promini 50P modeli, kuru 
vakum makineleri sınıfında yüksek emiş gücü, 7.5 metre kablo uzunluğu ve 10 lt 
toz torba kapasitesi ile öne çıkmaktadır. 

PROMINI 100M
Otel, hastane, yurt, ofis, rezidans, banka ve mağaza gibi işletmelerin temizlik 
hizmetlerinde kullanılır. Promini 100M modeli, sessiz çalışma özelliği, sağlam 
dayanıklı çelik gövdesi ve ergonomik yapısıyla kuru vakum makineleri sınıfında 
öne çıkar. Beklentilerinizi karşılayan yüksek emiş gücüne sahip model, H.E.P.A 
filtresi, 15 metre kablo uzunluğu ve 15 lt toz kapasitesi ile sessiz ve derinlemesine 
temizlik sunar. 

PROMIDI 200M
Otel, hastane, yurt, ofis, rezidans, banka, otomotiv ve mağaza gibi işletmelerde, 
ıslak ve kuru vakumlama özelliği, çelik gövdesi, geniş aksesuar seti ve ergonomik 
yapısıyla ön plana çıkar. Promidi 200M modeli, araba gövdesi, 10 metre kablo 
uzunluğu ve 10 lt toz kapasitesinin yanında, 25 lt tank kapasitesi ve 12 lt kirli su 
tank kapasitesi ile beklentilerinizin önüne geçer, detaylı temizlik ve mükemmel 
çözümler sunar. 

PROMIDI 400M
Fabrika, Okul, Otel, hastane, yurt ve rezidans gibi işletmelerde, ıslak ve kuru 
vakumlama özelliği, çelik gövdesi, itme sapı, geniş aksesuar seti ve ergonomik 
yapısıyla ön plana çıkar. Promidi 400M modeli, araba gövdesi, 10 metre kablo 
uzunluğu ve 10 lt toz kapasitesinin yanında, 40 lt tank ve 27 lt kirli su tank kapasi-
tesi ile beklentilerinizin ötesine geçer. Metal üzeri PP kaplama itme sapı ile detaylı 
temizlik ve mükemmel çözümler sunar. 
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