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 Mesa Dezenfektan Kimya, 2004 yılında Bursa’da kurularak kimya 
sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Firmamız; 
• Yağ, pas ve boya sökücü kimyasallar
• Endüstriyel kireç çözücüler
• Pas çözücü ve karbon sökücüler
• Yağ sökücü solventler
• Solvent temizleyiciler
• Pas çıkarıcı kimyasallar
• Elektriksel solvent kimyasalları
• Elektriksel aksam temizleme solvent çeşitleri
• Koruyucu yağlar
• Metal temizleme ve metal yüzey hazırlayıcılar
• Teknik aerosoller
• Konsantre sıvı sabunlar
• Yağ sökücü granüllü el temizleme kremi
• Genel hijyen ürünleri
• Genel temizlik ve mutfak temizlik ürünleri
• Bulaşık detarjanı, bulaşık makinası deterjanı ve parlatıcı ürünleri
• Kokusuz tiner 
• Sıfır kokusuz solvent kimyasalları 
gibi endüstriyel bakım ve koruma kimyasallarının Türkiye genelinde üreti-
mini ve pazarlamasını yapmaktadır.

Mesa Dezenfektan Kimya olarak siz değerli 

müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her 

gün daha farklı ürünler ile sektörde ilklere 

imza atmaktayız. Destekleriniz ile her gün 

daha iyiye…

MESA KİMYA 

BİZ KİMİZ

Bursa’nin
EN İYİ KİMYASAL ÇÖZÜM YERİ





 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel olarak 
üretilip siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. 
Mesa Dezenfektan Kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli 
servisi ile kimyasal çözüm ortağınız olmaktan 
gurur duyar. Endüstriyel bakım ve koruma kimyas-
alları konusunda 1  yılı aşkın deneyimi ve uzman 
kadrosu ile siz değerli müşterilerimizin özel 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek 
formülasyonlar geliştirmektedir. Mesa Dezenfek-
tan Kimya siz değerli müşterilerimize her zaman 
en doğru ve en ekonomik çözümleri sunmayı 
amaç edinmiştir.

İN  E İRİ P S S K
KONS N RE

 u ile çoğaltılabilen konsantre bir 
üründür. Etiketinde belirtilen oranda su ile 
karıştırılarak kullanılmalıdır. Küf, pas ve 
korozyonun yoğunluğuna göre 1 birim 
NOP  REB R    0 birim oranında su 
eklenerek kullanılır.

ÜRÜN KODU: P S O N
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mbala  ekilleri:       
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KONSANTRE HIZLI PAS SÖKÜCÜ
VE ÇÖZÜCÜ SPREY

 Hızlı pas sökücü ve çözücü 
konsantre bir üründür. Metaller için üretilmiş 
çok güçlü bir paslı yüzey temizleyicidir. Pas 
yoğunluğu en ağır olan yüzeylerde bile 
kolay temizleme imkanı sağlamaktadır. ğır 
paslı yüzeylerde direkt olarak, orta  hafif 
paslı yüzeylerde ise su ile seyreltilerek 
kullanılmaktadır. 

ÜRÜN KODU: MESA798

mbala  ekilleri: 700 ML Spreyli, 1, 10 ve 30 kg

 Kİ

 10 K ; demir, çelik, metal 
yüzeylerde oluşan pas, kir, yağ ve benzeri 
dokuların sorunsuzca çözülerek sökülm
esini sağlan bir üründür. zel ve etkili 
formülü sayesinde yüzeye zarar vermeden 
ilk günkü haline dönmesini sağlar.

ÜRÜN KODU: MS-1195



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel olarak 
üretilip siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. 
Mesa Dezenfektan Kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli 
servisi ile kimyasal çözüm ortağınız olmaktan 
gurur duyar. Endüstriyel bakım ve koruma kimyas-
alları konusunda 1  yılı aşkın deneyimi ve uzman 
kadrosu ile siz değerli müşterilerimizin özel 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek formülas  
yonlar geliştirmektedir. Mesa Dezenfektan Kimya 
siz değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
en ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmiştir.
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BOYAYA ZARAR VERMEYEN
Y  

 Ham metallerden yağ alma, zemin 
ve dış cephe temizliği, makine kaportaları 
gibi boyalı yüzeyler, su bazlı mürekkep 
temizliği, epo y gibi hassas yüzeylerin 
temizliği gibi su ile temizlenebilen her 
yüzeyde kullanıma uygun süper konsantre 
bir üründür. rigger spreye yağın ağırlığa 
göre 1 birim ME O  için   10 birim 
oranında su karıştırılarak kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: ULUDAG801

00 M  preyli, 1, , 10, 20 ve 0 kg



KONS N RE R Y  S K
SOL EN  E İSYON

 Katran temizleme su ile emisyon 
oluşturma özelliğine sahiptir. Katran zift 
temizleyici kıvamlı yapısı ile dik yüzeylere 
tutunur ve yağ ile birleşerek temizlenmesini 
sağlar. 

ÜRÜN KODU: SOL ESİ
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Y   SPREY  ES SOL

 Mesasol sprey, püskürtme yöntemi 
ile kullanım açısından siz değerli müşteril-
erimize kullanım kolaylığı sağlamak için 
satışa sunulmuştur. ekli ve 12 li koli olarak 
satışımız mevcuttur.

ÜRÜN KODU: MESA795

Y   K P K SPREYİ

 Elinizin giremediği yerler için 
üretilmiştir tüm yağlarda etkili bir üründür. 

ağ yapısı ayırt etmeksizin sıkın köpüğü 
kendi temizlesin. Hava kanalları veya tekstil 
ip geçiş taşıyıcı kanal temizliklerinde çok 
kullanılır. Ürünümüz:  sprey olarak 00 ml 
ik ambala da bulunmaktadır.  

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri: 1, 5, 10, 20 ve 30 kg

Y  RES E K R N S K
  KONS N RE

 u ile karıştırılabilen yağ, gres ve 
katran sökücü konsantre bir üründür. Dik 
yüzeylere tutunan inatçı yağların, is ve 
kurumların temizlenmesi için üretilmiş en iyi 
yağ sökücüdür. 1 birim M 1  1 birim su 
oranında karıştırılarak kullanılmaktadır. 

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri: 1, 10 ve 30 kg

POR K L KOK L  SOL EN
E İ LEYİ İ

ÜRÜN KODU: ES

KONS N RE Y  S K

 M 1  yağ sökücü Üretimi 
esnasında yağın ağırlığına göre yağ 
temizleme için sonradan su ilave edilecek 
birimlere göre yoğunluk ayarlaması 
yapılır.Konsantre yağ sökücüler çok 
işlevseldir. 

ÜRÜN KODU: S

 Karbonlaşmış yağlar dahil tüm ağır 
yağlarda etkili portakal kokulu bir üründür. 

mbala  ekilleri: 1, 10 ve 30 kgmbala  ekilleri: 1, 10, 20 ve 35 kg



ASİT İÇERMEYEN ALÜMİNYUM
TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

 ALUMAX-ALKALİ, özellikle 
havalandırma sistemleri için üretilmiş bir 
üründür. Havalandırma sistemlerinin iç 
temizliklerinde kendi kendine yürüme 
özelliği sayesinde tam temizlik sağlamak-
tadır.

ÜRÜN KODU: MESA840
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ALFALT VE BETON YÜZEYLER
İÇİN YAĞ SÖKÜCÜ

 Asfalt yağ sökücü ASFALTMAX 
konsantre bir üründür. Asfalt zeminlerin 
temizliğinde ağır yağ ve kirlerde ürün 
bekletilerek fırça yardımı ile, hafif yağlarda 
ise püskürme yöntemi ile kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: MESA325

GIDA YANMIŞ YAĞ SÖKÜCÜ

 Yemek üretim tesislerinde 
kullanılan ağır yağ ve karbon sökücü bir 
üründür. Alüminyum fırın tepsiler için 
daldırma ve püskürtme olarak kullanım 
imkanı sağlamaktadır.

ÜRÜN KODU: MS-3161

Ambalaj Şekilleri: 10 kg, 20 kg, 30 kg Ambalaj Şekilleri: 5 kg, 10 kg, 30 kg Ambalaj Şekilleri: 5 kg, 10 kg, 30 kg
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel olarak 
üretilip siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. 
Mesa Dezenfektan Kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli 
servisi ile kimyasal çözüm ortağınız olmaktan 
gurur duyar. Endüstriyel bakım ve koruma kimyas-
alları konusunda 1  yılı aşkın deneyimi ve uzman 
kadrosu ile siz değerli müşterilerimizin özel 
ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek 
formülasyonlar geliştirmektedir. Mesa Dezenfek-
tan Kimya siz değerli müşterilerimize her zaman 
en doğru ve en ekonomik çözümleri sunmayı 
amaç edinmiştir.
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 ağlı boya sökücü  M  11 , 
duvar ve zeminlerdeki yağlı boya ve 
türevlerini kolayca sökmekte olan bir 
üründür. Kat kat yağlı boyama işlemi 
görmüş yüzeyler d hil rahatlık ile söküm 
gerçekleştirir.

ÜRÜN KODU: MESA1179

Y L  OY  S K

mbala  ekilleri:      
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BOYA SÖKÜCÜ JEL

 Eskimiş, yıpranmış veya istenmey-
en boyaların; metallere, kaportalara ve 
yüzeylere zarar vermeden sökülmesi için 
üretilmiştir. üm metal, ahşap ve dayanıklı 
plastik yüzeylerde kullanım imk nı sağlam-
aktadır.

P Y EYLER İ İN
BOYA SÖKÜCÜ JEL

 hşap boya çıkarıcı el H P-
M , tüm ahşap yüzeylerdeki boya ve 
vernikleri ahşap yüzeylere zarar vermeden 
kolayca çıkarmaktadır.

ÜRÜN KODU: MESA354

BOYA SÖKÜCÜ JEL

 Hassas plastikler hariç tüm yüzey-
lerde kullanıma uygun boya sökücü bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: BS-JEL

O İLY  OY  S K

 M 1  , mobilyalar için 
özelleştirilmiş boya sökücü bir üründür. el 
formu, yüzeyde tutunabilen yapısı 
sayesinde kesin sonuç vermektedir

ÜRÜN KODU: MESA1172

METAL BOYA SÖKÜCÜ

 üm metal yüzeylerde boya 
kalınlığı fark etmeksizin etkili olan bir 
üründür.  Boyanın kalınlığı ve cinsine göre; 
sıvı formu daldırma yöntemiyle, el formu 
ise lokal olarak boyalı yüzeye müdahale 
şeklinde kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: MTBS7001

FOLYO SÖKÜCÜ JEL

 olyo sökücü el özellikle reklam 
sektöründe tabelalar söküldükten sonra 
kalan yapışkan izlerini, ve pimapen 
folyolarını ya da zorlu yapışkan folyoları 
kolaylıkla sökmek için kullanılır. 

ÜRÜN KODU: OLYORE

mbala  ekilleri: 1 kg, 5 kg, 35 kgmbala  ekilleri: 1 kg, 5 kg, 20 kg, 35 kgmbala  ekilleri: 1, 5, 10, 20, 35 ve 250 kg

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 35 kgmbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 35 kgmbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 35 kg

ÜRÜN KODU: MESA368
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 Yüzeyin tozlu, yağlı ve kirli 
olmamasına dikkat edilerek fırça veya rulo 
ile uygulanan jel bir üründür. Tabaka 
halinde sürülen jel ürün 15 dakika kadar 
bekletildikten sonra kabaran boya yüzey-
den alınır.

ÜRÜN KODU: VERNİKSÖKÜCÜ

VERNİK SÖKÜCÜ JELOTO BOYA SÖKÜCÜ

 OTO REMOVER, araba kaporta-
ları gibi boyalı yüzeyler için geliştirilmiş 
boya sökücüdür. Uygulanacağı yüzeyin 
tozlu, yağlı ve kirli olmamasına dikkat 
edilerek fırça veya rulo ile sürülerek 15 
dakika bekletildikten sonra kabaran boyalar 
yüzeyden alınır.

ÜRÜN KODU: OTO-REMOVER

ELEKTROSTATİK BOYA SÖKÜCÜ

 Ürün yapısal olarak boya 
sökücüden çok hammadde özelliği 
taşımaktadır. Bu nedenle içerik, kimyasal-
ların söküm esnasında hız ya da yüzey 
gerilimini en üst seviyeye çıkarması için 
tasarlanmıştır.

ÜRÜN KODU: MS-1913

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 5 kg, 35 kg, 35 kgAmbalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kgAmbalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 35 kg

ÜRÜN KODU: MESA367

SIVI BOYA SÖKÜCÜ 

 NO PAINT LIQUID, toplu boya 
sökümü için daldırma yönetimine uygun 
olarak geliştirilmiş bir üründür.

Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 35 kg
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L  OY  ERNİK S K

 üzey aşındırması en aza 
indirilerek ağır pas sökücü işlemi uygulanır. 
Plastik ve kauçuklara zarar vermez. ğır 
pas çözücüler daldırma silme ve püskürtme 
olarak uygulanabilir.

ÜRÜN KODU: ES

P OY  S K  SPREY

 prey bir ürün oluşu kullanım 
kolaylığı sunmaktadır. Boya sökücü sprey, 
10  1  cm mesafeden yüzeye 
püskürtülerek 1  dakika kadar beklenir. 

üzeyde kabaran veya eriyen boya yüzey-
den uzaklaştırılır. 00 ml  sprey olarak 
satışa sunulmuştur.

ÜRÜN KODU: ES

R  OY  S K

 raba boya sökücü, araç 
kaportasına zarar vermez. Kaportanın 
üzerinde boyası kaldırılacak bölgeye el 
tabaka halinde sürülerek 1  dakika 
beklendikten sonra kabaran boya ıspatula 
veya bez yardımı ile temizlenir.

ÜRÜN KODU: ES

Sİ SOL EN  K R
L İNY  E L OY  S K

 raç antlarındaki boyayı sökmek 
için kullanılır. Boyayı sökerken alttaki 
yüzeye zarar vermez. Ürünü ant üzerine 
sürülerek 10 1  dk boyanın kalınlığına göre 
bekletilir. Bekleme işleminden sonra 
kabaran boya kolaylıkla temizlenir. 

ÜRÜN KODU: ES

 OY  S K

 am üretimi esnasında yapılan 
hatalı veya istenmeyen boyaların temizliği 
için üretilmiş el bir boya sökücüdür. ırça 
veya rolü ile kullanıma uygundur.

ÜRÜN KODU: SOL EL

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      

 OY  S K

 Hatalı boyası olan camlar için bir 
havuz hazırlanmalıdır. Havuza dizilen 
camlar araların bir plastik yardımı ile 
isti enmelidir. Daha sonra cam boyası 
sökücü üzerine camların boyalarını kapata-
cak şekilde dökülmelidir. 

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:        



GÜÇLENDİRİLMİŞ EPOKSİ VE
BOYA SÖKÜCÜ JEL

 Özellikle dik yüzeylerde epoksi 
boya sökümü için ideal bir üründür. Jel 
yapısı sayesinde dik yüzeylere kolaylıkla 
tutunabilmesi ürünümüzü bir adım öne 
çıkarmaktadır.

ÜRÜN KODU: MESA1154
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EMPRİME KALIP TEMİZLEME

 Emprime kalıp temizleme solventi 
emprime baskı yapan işletmelerin baskı 
sonrası renk değişimlerinde kullandıkları 
ürünlerdir. Ürünler yapısı gereği hızlı bir 
şekilde emprime baskı kalıp temizliği 
yapılması için üretilmişlerdir. Aynı zamanda 
baskı dış çıtalarına ve baskı ipek kalıplarına 
zarar vermemelidir. 

ÜRÜN KODU: MESA359

Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 35 kgAmbalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 20 kg, 35 kg

ASİT-SOLVENT KARIŞIMLI
HIZLI BOYA SÖKÜCÜ

 Boya aparatları katmanlaşmış 
boya tabakaları eskiden yakılarak temizle-
nirdi. Yakılarak veya fırında temizleme 
işlemi aparatların mukavemetini bitirdiği için 
hatalı boya çıkmasına sebep olur. Bu 
nedenden dolayı xn20 kullanımı çok 
önemlidir. Askı aparat daldırma boya 
sökücüler kullanımı hız ve maliyet 
açısından çok avantajlıdır. 

ÜRÜN KODU: MESA560

Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 35 kg
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

K  P S LEKE S K

 Kumaş pas lekeleri genellikle yatak 
demiri veya üstten akan pas lekesi oluşum-
larıdır. Pas leke çıkarıcıların çoğu kumaşa 
zara verebilir. Bu nedenle kumaşlar  için 
özel üretilmiş olan  M 11 2  kıyafetleriniz
deki pası kumaşa zarar vermeden kolaylık-
la çıkarmanıza yardımcı olur.

ÜRÜN KODU: ES
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mbala  ekilleri:      



İN  SEK R  P S S K
KONS N RE

 Polibazik asit türev ile karışım pas 
çözücüdür. zel inhibitör katkısı, aktivitör 
gaz kesici ve pas sonrası silikat tabakası 
bırakması için özel katkılar içerir. u ile 
çoğaltılabilen konsantre bir üründür.

ÜRÜN KODU: P S O N
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K LL N  R P S S K

 Metal ve plastik aksamlar da 
kullanılan  çok  ağır  paslı yüzeylerin temiz
lenmesi için imal edilmiş üründür. ğır paslı 
yüzeyleri spreyleme yöntemi ile temizleme
si açısından oldukça avanta lıdır. Daldırma 
ve çok hassas metaller için silme yöntemi 
de uygulanır. 

ÜRÜN KODU: ES

KONS N RE P S S K  R S E

 üm metal yüzeyler için kullanılır. 
raba pas sökücü, kamyon pas temizleme, 

motorsiklet pas alma özellikle gaz tankı 
temizleme ve diğer aksamlar da oluşan 
pasların temizlenmesinde konsantre pas 
sökücü olarak kullanılır. Kullanımı hız ve 
maliyet  açısından  çok  avanta lıdır. 

ÜRÜN KODU: ES

O O R  N  İSK
P S İ ERİ İ Sİ  İ ERİ İ

 lüminyum antlar için sorunsuzca 
kullanabilirsiniz. lüminyum ile reaksiyonu 
çok kısa olduğu  için  alüminyum da  inanıl
maz güzel bir parlaklık vermektedir. 
Kullanırken dikkat etmeniz gereken kampa
na ve diğer sistemleriniz için risk oluşturup 
oluşturmadığına dikkat ediniz. Boyaya za
rar vermeyen bir üründür. 

ÜRÜN KODU: P

mbala  ekilleri:       

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:        

PS L R  P S S K
E 

 sidik veya alkali karakterde 
olabilirler. sidik olan daldırma pas 
sökücüler toz halde veya sıvı halde bulunur. 

lkali daldırma pas çözücü kimyasalı sıvı 
veya toz formu bulunmaktadır. sidik 
daldırma pas sökücü banyosu ürünlerin ph 
seviyesi  ve altındadır. lkali daldırma pas 
sökücü ürünlerin Ph seviyeleri  ph ve 
üstüdür.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      

P S E KİRE  S K

 Kireç olan her alanda rahatlıkla 
kullanılabilecek Ph değeri düşük bir 
üründür. Oldukça güçlü yapısı sayesinde 
yüzeye zarar vermeden en ağır kireç ve 
pası söker. Hız ve maliyet açısından çok 
avanta lıdır.

ÜRÜN KODU: P SK RE SOK

mbala  ekilleri:      



OTOMAT SEKTÖRÜ İÇİN 
PAS ÇÖZÜCÜ PASFİK

 Özellikle otomat sektörü için 
geliştirilmiş bir üründür. Otomat sektöründe 
parçaların doğru solvent ile yıkanması çok 
önemli olduğundan PASFİX parçaların 
hassasiyetini bozmadan temizlik yapmak-
tadır.

ÜRÜN KODU: MESA378

OTO ARABA PAS SÖKÜCÜ

 Oto sanayisi ve tamirhaneler için 
özel üretilmiş bir pas sökücüdür. Püskürme 
yöntemiyle arabaların kaportasına zarar 
vermeden, çatlaklar oluşturmadan güvenli 
olarak pası temizler.

ÜRÜN KODU: MS-1918

15

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

AĞIR PAS SÖKÜCÜ

 Sökülemeyen en ağır paslar için  
geliştirilmiş bir üründür. Özellikle geri 
kazanımı önemli olan metaller üzerinde 
kullanılır. Plastik ve kauçuğa zarar vermez. 
Daldırma, silme veya püskürtme yöntemi ile 
uygulanır. 

ÜRÜN KODU: MESA1174

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

FAYANS PAS SÖKÜCÜ

 Her çeşit fayans üzerinde pas 
yoğunluğuna göre seyreltme yapılarak 
kullanılabilen bir üründür. 

ÜRÜN KODU: MS-1617

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg
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P S S K  E E İ İ SPREY

 nahtar, kilit, cıvata, paslanmış 
hareketli aksamlar gibi yüzeyler üzerinde 
kullanılır. Pas temizleme spreyi, uygulama 
yapıldıktan bir süre sonra aksamlar el ya da 
anahtar yardımı ile hareket ettirilerek 
çözüm sağlanır.

ÜRÜN KODU: SPRY

SİL  P S S K  SPREY

 Pas sökücü sprey ürün tüm 
silahların temizliği için geliştirilmiştir. 

ilahları pas ve korozyona karşı korur. ok 
ağır paslarda sprey yerine sıvı olan ürün 
kullanılmalıdır.

ÜRÜN KODU: MESA544

KONS N RE L  P S S K
E 

  10, metaller için üretilmiş çok 
güçlü bir paslı yüzey temizleme ürünüdür. 
Paslar çok ağır ise direkt kullanılır. Normal 
paslı yüzeylerde ise su ile seyreltilerek 
kullanılır. Pası temizlenen yüzeye boya 
veya kaplama yapılmayacak ise Pasive  
adlı ürün kullanılmalıdır.

ÜRÜN KODU: MESA1183

mbala  ekilleri: 700 ml spreyli, 1, 10 ve 30 kg

KONS RE L  P S S K
E  SPREY

 10, Metaller için üretilen çok 
güçlü bir paslı yüzey temizleme ürünüdür. 
Paslar çok ağır ise direk kullanınız, normal 
bir paslı yüzey ise su ile seyreltiniz.Eğer 
boya veya kaplama yapmayacak iseniz 
pasive  adlı ürünümüzü kullanın.

ÜRÜN KODU: MESA798

mbala  ekilleri: 700 ml spreyli, 1, 10 ve 30 kg

KORO YON NLEYİ İ 
P Sİ SYON S S

 sidik işlem sonrasında yüzeyin 
korunması ve tekrar pas yapmaması için 
kullanılan konsantre nötralizasyon sıvısıdır. 

ayıf alkali yapısı vardır. üm asitler 
sonrasında uygulanabilir. sit kalıntılarını 
ve asit tuzlarını nötralize eden bir yapıya 
sahiptir.

ÜRÜN KODU: MESA737

mbala  ekilleri: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

ARABA BETON SÖKÜCÜ

 racın yüzeyinde bulunan 
donmuş, kurumuş betonları sökmek için 
üretilmiş bir üründür. üzeydeki betonu 
araç boyasına zarar vermeden söker.

ÜRÜN KODU: MS-1980
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mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg



E ON E İ EN O S K

 nşaat sektöründe oluşan çimento 
ve beton atıklarını temizlemek için üretilmiş 
bir üründür.

ESKİ K RO L R  İ İN
E İ LEYİ İ

 Eski karo taşları üzerinde oluşan 
pas, yağ, kir ve kararmaları temizleyerek 
betonu ilk haline getiren mucize bir 
temizleyicidir. Kirliliğin derecesine göre 
seyreltilebilen konsantre bir üründür. 

emine zarar vermez.

ÜRÜN KODU: ES

ÜRÜN KODU: ES
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E ON R  S K

 apı ve inşaat sektörünün genel 
problemi olan beton ve harç atıkları için 
üretilmiş bir üründür. Kazara beton 
dökülmüş ya da sürekli çalışan makinelerde 
beton çözücü olarak kullanılır. 

ÜRÜN KODU: ES

Pİ  OR L R İ İN
E ON S K

 Beton dökülmesi sonucunda 
tıkanan boruların açılması için üretilmiş bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:       



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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P S E KİRE  S K

 Kireç olan her yerde kullanılabilen 
pas ve kireç sökücüdür. Ph değeri düşüktür, 
uygulanan alana zarar vermez. Oldukça 
güçlü yapısı sayesinde en ağır kireçlerde 
kesin çözüm sunar.

ÜRÜN KODU: P SKİRE SOK

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg
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NE  ENER İSİ KİRE  S K

 üm yüzeylerde kullanılabilen bir 
üründür. Hassas plastikler hariç tutulur bu 
işlemlerde. hşap boya sökücü el olarak 
kullanımları vardır. ağlı boya çıkarıcı el 
olarak da kullanabilirsiniz.

KİRE  NLEYİ İ

 üm ısıtma ve soğutma sistemler-
inde kolaylıkla kullanılabilir. zellikle ısıtma 
soğutma yapan kazanlarda su sertliğinden 
sonra bir süre sonra kireçlenme meydana 
gelir bunun oluşmasını engellemek için 
kireç önleyici protective kullanılarak kireç 
oluşumu engellenmiş olur.

L İNY  KİRE  S K

 Metallerin üzerindeki boya 
kalınlığına bakmaksızın boyaları çözücü 
etkisi vardır. ıvı olan ürün daldırma 
kullanılır. el olan ürün ise daha çok lokal 
olarak boyaların çözüleceği yere 
müdahalede kullanılır.

ÜRÜN KODU: S ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES

 KİRE  S K

 Ütü buhar haznesine konularak 
buhar vasıtasıyla kullanılır. u ile belirli bir 
süre sirküle edilerek sistemin temizlenmesi 
sağlanır. üm delikler açılıncaya kadar 10 
dakika  ütü kireç temizleme işlemi devam 
eder.  Daha sonra ütüye normal su konular-
ak kalan atık kimyasal sistemden atılmak 
suretiyle işlem bitmektedir.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

EN S RİYEL KİRE  S K

 Konsantre bir kireç sökücü olan 
M  1 , su sistemleri ve banyo temizliği 
için geliştirilmiş güçlü bir kireç çözücüdür. 
Ph seviyesi düşük kimyasallar grubunda 
yer almakta ve birim maliyet olarak oldukça 
ekonomiktir.

ÜRÜN KODU: ES

KONS N RE KİRE  S K

 M  END 1 2 , sistem suyu 
miktarı hesaplanarak suyun sertliğine göre 
konsantrasyon oranı ayarlanan bir üründür. 

istem suyu dolaşım miktarı hesaplanarak 
suyun içerisine ilave ile, dolaşım sisteminde 
çevrilerek yapılacak temizliklerde ön plana 
çıkmaktadır.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg
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ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
VE KAZANLARI İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ

 Genellikle metal veya plastik 
sistemleri temizliği için kullanılan bir 
üründür. Bakır alüminyum veya galvaniz 
saç olan sistemler için önerilmemektedir. 
Çok agresif bir ürün olup genellikle 
taşlaşmış tabakalara sahip sistemlerin 
temizlenmesinde kullanılmaktadır.

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
VE KAZANLARI İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ

 Endüstriyel kireç sökücü MİN-50H 
tesisat veya su hatlarındaki kireç ve tortu 
temizlikleri için kullanılan bir üründür. Bakır 
ve alüminyum gibi hassas metallere zarar 
vermeden kireci sökerek çamur haline 
getirir. Bu uygulama sistemin tıkanmadan 
boşaltılması için çok önemlidir.   Tesisat 
kireç sökücü formülü bakır ve alüminyum 
için özel üretilmiştir.

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ
VE KAZANLARI İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ

 MİN-50Hİ,  çok ince bakır sistemler 
için geliştirilmiş kireç sökücü bir üründür. 
Kireci sökerken bakıra zarar vermeyecektir. 
Özel formülü sayesinde alüminyum ve 
metal parçalara da zarar vermeden 
kusursuz temizlik sağlamaktadır.

ÜRÜN KODU: LIMEREMOVER01 ÜRÜN KODU: MESA524 ÜRÜN KODU: MESA536

Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 30 kg Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 30 kg Ambalaj Şekilleri: 20 kg, 30 kg
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

P R İK LL  EL E İ LE E KRE İ

 anayi tipi ağır yağları, el ve ciltten 
hızlı bir şekilde temizlemek için geliştirilmiş 
bir üründür. zellikle kauçuk sektöründe 
ciltteki fuma karası gibi kauçuk kir ve 
yağlarını, granüllü yapısı sayesinde 
kolayca temizleyen bir el temizleme 
kremidir.

ÜRÜN KODU: O
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P R İK LL  EL E İ LE E
SABUNU

  Ellere bulaşmış olan yağ, kir, gres, 
motorin, is, kurum ve mürekkeplerin 
temizlenmesinde kullanılır. Efektif ve hızlı 
temizlik için sünger, bez veya talaş benzeri 
malzemelerin kullanılmasına gerek 
kalmadan hızlı ve etkili temizlik sağlar.

ÜRÜN KODU: O

P R İK LL  EL E İ LE E
SABUNU

 ağ ile çalışanlar ve boya yapan-
ların cilt ve el temizleme sorunu için yağ 
sökücü ve boya sökücü katkılı olarak 
geliştirilmiştir.

ÜRÜN KODU: ES

P R İK LL  Y  S K  
EL E İ LE E

 ilt ve ellerdeki yağları kolayca 
çözen, lanolin katkılı, koruyucu ve besleyici 
bir el temizleme ürünüdür.
Ellere bulaşmış olan yağ, kir, gres, motorin, 
is, kurum ve mürekkeplerin temizlenme-
sinde kullanılır. Ellerdeki zor lekelerin 
yapısını bol partiküllü yapısı ile kolayca 
temizlik sağlar.

ÜRÜN KODU: O

R N LL  Y  S K
EL E İ LE E KRE İ

 Ellere bulaşmış olan yağ, kir, gres, 
motorin, is, kurum ve mürekkeplerin 
temizliğinde kullanılır. Ellere bulaşmış olan 
zor lekelerinin yapısını bozarak partiküllü 
yapısı sayesinde ellerdeki yağ ve kirin 
kolayca uzaklaşmasını sağlar.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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OR İ Lİ ON KOLONY S

 Paraben ve koruyucu içermeyen 
limon kolonyasıdır. ade ve taze limon 
kokusunu parfümsü bir tat ile birleştirerek 
ferahlık sağlar.  ilt koruyucu özelliği 
sayesinde ellerinizde hem koruma hem de 
temizlik sunar. Eski kolonya tadında yeni 
koruma kalkanlı, kalıcılığı 12 saat sürebilen 
bir üründür.

ÜRÜN KODU: 8683071402017

mbala  ekilleri:         



OR İ Lİ ON KOLONY S
 

 Doğa ve teknolo inin birleşimi 
paraben içermeyen amorati lemon kolonya. 
Koruyucu içermeyen kolonya amorati af 
ve temiz bir limon bahçesinin ferahlığı ile 
kullanınız.

OR İ Lİ ON KOLONY S
 

 Daha kalıcı koku daha ferah ve 
benzersiz bir limon kokusu deneyimi 
yaşatmayı amaçlıyoruz. çerik cilt koruyuc-
ular ile birlikte size eski kolonya tadında 
yeni koruma kalkanlı ürün sunuyor.

OR İ Lİ ON KOLONY S
 

 Kalıcılık 12 saat sürebilen amorati 
kolonya rahatsız etmeden cildinizi korur. 

erahlığını aldığı sade ve temiz limon 
kokusunu parfümsü bir tat ile sizlere sunuy-
or.

ÜRÜN KODU: 8683071402008 ÜRÜN KODU: 8683071402010 ÜRÜN KODU: 8683071402012
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LOR OOR O  P R

 anayi ve fabrika ortamlarında 
üretimden kaynaklı oluşabilecek ağır 
kokular için üretilmiş, kötü koku yok edici bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: 8683071402017

mbala  ekilleri:        



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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REN L  SPREYİ

 üm araçlar, taşıtlar, arabalar, 
diskli kampanalı frenler için geliştirilmiş fren 
balata spreyidir. Motorlar, şanzıman gövde-
si ve benzeri yerler sprey kullanımı 
gerekmektedir. Ürünümüz sprey olarak 00 
ml ambala larda bulunmaktadır.

ÜRÜN KODU: SPRY30



KON K  E İ LEYİ İ SPREY
Y S

 Elektronik aksamların temizliği, 
hassas elektrik devreleri, kontaktör toz ve 
kir temizliği için kullanılmaktadır. Elektriksel 
pano temizleme işlemlerinde ve  elektriksel 
ekipmanların temizliğinde güvenli  temizlik 
sunar.

P S S K  E E İ İ

 nahtar, kilit, cıvata , paslanmış 
hareketli aksamlar, bisiklet aksamları 
motosiklet aksamaları gibi yüzeyler 
üzerinde oluşan pası kısa sürede temizle-
mek için geliştirilmiştir. Ürünümüz sprey 
olarak 00 ml ambala larda bulunmaktadır.

SİLİKONS  K L P Y R
SPREY

 Kauçuk ve plastik makinalarında 
üretilen parçaların kalıptan kolayca 
ayrılması için geliştirilmiştir. Üretilen parça 
kalitesinin yükselmesi açısından, silikon 
içermeyen yapısıyla maksimum etkinlik 
sağlar. Ürünümüz sprey olarak 00 ml 
ambala larda bulunmaktadır.

KON K  E İ LEYİ İ SPREY
Y L

 Rutubet ve nemin olduğu ortamlar-
da, korozyon ve oksitten korunmaya 
yönelik yüzeysel direnç sağlamak amacıyla 
geliştirilmiş yağlı kontakt temizleme 
ürünüdür. Ürünümüz sprey olarak 00 ml 
ambala larda bulunmaktadır.

S  RES SPREY

 ağlanma yapılmayan mekaniz-
maların olduğu ve yağlanma yapılıp ta 
yağların tutunamadığı yüzeylerde kullanılır.

raba kapı kilit mekanizmalarında, kapı ve 
cam kızaklarında yağlayıcı olarak, araç 
kapı menteşelerinde, akü kutup başlarında 
ve daha bir çok alanda kullanıma uygundur. 

R  O OR KS
E İ LEYİ İ

 Motor ve makine yüzeylerinde 
biriken kiri temizlemek için üretilmiştir. 
Palastik, metal, kauçuk ya da boyaya zarar 
vermez. şındırma ve deformasyon 
yapmaz. Ürünümüz sprey olarak 00 ml 
ambala larda bulunmaktadır.   

ÜRÜN KODU: SPRY S ÜRÜN KODU: SPRY ÜRÜN KODU: SPRY

ÜRÜN KODU: SPRY ÜRÜN KODU: SPRY ÜRÜN KODU: SPRY
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BOYA SÖKÜCÜ SPREY

 Sprey oluşu kullanım kolaylığı 
sunmaktadır. Boya sökücü sprey 10 cm 15 
cm açı ile yüzeye püskürtülür. 10 - 15 
dakika arası beklenilir ve yüzeyde kabaran 
veya eriyen boya yüzeyden uzaklaştırılır. 
500 ml sprey olarak satışa sunulmuştur.

ÜRÜN KODU: MESA794

SİLİKON SPREY

Kapılar ve Cam Menteşesi, sürgülü ray, 
kilit, el aletlerinde kullanılır. Medikal cihaz, 
gıda ekipmanı, tekstil makinası aksamların-
da kullanılır. Otoklav contalarında etkili 
yağlama yapar ve uzun süre ses yapmasını 
önler. Cihazları paslanma karşısında 
korumayı sağlar. Araç, araba ve otomobil 
içindeki tüm aksamlar da kullanılarak sesi 
keser. 

ÜRÜN KODU: SPRY1

Ambalaj Şekilleri: 500 ml (sprey)
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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ARABA BETON SÖKÜCÜ

 prey aparatı ile beton bulaşmış 
araba yüzeyine püskürtülerek uygulanmak-
tadır. Püskürtme işleminden sonra beton 
kalınlığına göre beklenmeli ve tekrarlı 
temizleme yapılmalıdır.

ÜRÜN KODU: MS-1980

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg



N  E İ LE E SPREYİ

 antlardaki kiri, yağı boyaya zarar 
vermeden temizleyen bir üründür. 
Motosiklet kaplamaları veya kromuna zarar 
vermez. Ürün; antların üzerine sıkılıp 
bekletilir, basınçlı su ile yıkanarak işlem 
bitirilir. 

E L Y EY RL Y
P S S K E  Y  S K E  OS  K PL

 Metal yüzey hazırlayıcı ME ON 
H ND; özel formülasyonu sayesinde pas 
sökme, yağ sökme ve fosfat kaplama gibi 
çoklu çözüm sağlamaktadır. osfat 
kaplama özelliği , boyanın yüzeye 
tutunmasını sağlar ve boyanın çatlamasını 
engeller.

ÜRÜN KODU: MESA1189 ÜRÜN KODU: L
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R  OY  S K

 raç kaportasına zarar vermeden 
boyayı kaldırma işlemi için geliştirilmiş bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: ABS-REMOVER

Y P K N S K  İL  
OLYO

 Boyalı  vernikli yüzeylerde, plastik 
parçalarda otomobillerin iç ve dış aksam-
larında hasara ve matlaşmaya yol açmadan 
güvenli temizlik sağlar. Ürün sadece 
yapışkan kalıntısını çözer, zemine zarar 
vermeyeceği için kullanım sonrası ekstra 
cilalama ya da bakım gerektirmez. prey-
leme yöntemiyle uygulanır.

ÜRÜN KODU: P

İ  E İ LE E E İ  S K

 iftlerin üretim hatları, ziftli kazan-
ları, zift taşıma kamyonları, tamir ve bakım 
araçları temizliğinde kullanılmak için 
geliştirilmiş bir üründür. ok ağır karbon-
laşmış yağların temizliğinde daldırma 
olarak kullanılır. 

ÜRÜN KODU: İ İ İR EN

İ  E İ LE E E İ  S K
İ  LEKESİ

 Kara yolları ya da zift çalışmaları 
esnasında kamyonlara; zift üretimi esnasın-
da makinelere bulaşan zift lekeleri için 
geliştirilmiştir. enel araç kullanımına da 
uygun olup boyaya zarar vermeden tek 
silmede en ağır ziftleri kolayca temizler.

ÜRÜN KODU: MESA441

mbala  ekilleri:       mbala  ekilleri:   S    

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kgmbala  ekilleri:      

mbala  ekilleri: 1 kg

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg
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DPF TEMİZLİĞİ

 Araç sökülmede temizlik yapmaya 
uygun olarak geliştirilmiş bir üründür. Araç 
sökülüp takılırken ve partikül temizleme 
yapılırken DPF’ nin iç yapısına ve ısı 
sensörlerine zarar verilme riskini ortadan 
kaldıran ürünümüz, sistem ve sıvı seçimi ile 
kullanıma sunulmaktadır.

ÜRÜN KODU: DPFTEM1947

MOTOR VE İÇ BLOK TEMİZLEYİCİ

 Motor bakım temizlikleri sırasında 
yağ değişimlerinde veya  motor tamiratında 
motor içi kurum temizleme yapmak  için 
kullanılır. Daldırma veya motor içi 
temizleme makinası ile kullanılması 
gerekmektedir.  Temizlik sonrası kirli yağ 
dibe çökecektir, daha sonra kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: MESA331

RADYATÖR TEMİZLEME SIVISI

 Araç ve motorlar için radyatör su 
kanalları temizliği için geliştirilmiş bir 
üründür. Lastik ve plastiklerde şişme, 
yıpranma gibi zararlar vermeden güvenli 
kullanım imkanı sağlamaktadır. Araç 
radyatör suyuna 500 gr katarak üzerine su 
ilave edilir ve dolaşım sağlanır.

ÜRÜN KODU: MESA163

OTO BOYA SÖKÜCÜ

 Jel ürün araç kaportası üzerine 
fırça veya rulo ile sürülür. Bir tabaka halinde 
sürülen jel 15 dakika bekletilerek kabaran 
boya ıspatula veya bez yardımı ile yüzey-
den alınır.

ÜRÜN KODU: OTO-REMOVER

Ambalaj Şekilleri: 1 lt, 10 lt, 30 lt Ambalaj Şekilleri: 1 lt, 10 lt, 30 ltAmbalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg



R  O OR E KS
E İ LEYİ İ

 Motor ve makine yüzeylerinde 
biriken kiri temizlemek için üretilmiştir. 
Plastik, metal, kauçuk ya da boyaya zarar 
vermez. şındırma ve deformasyon 
yapmaz. Ürünümüz sprey olarak 00 ml 
ambala larda bulunmaktadır. 

ÜRÜN KODU: SPRY

34

R S  K P KL  İL L
O O R R R N  Y K  R N

 raba boyasına, plastik aksam ve 
alüminyum antlara zarar vermeden leke 
veya iz yapmadan yüksek temizleme gücün 
sahip bir üründür. ila tutundurma kabiliyeti 
ile yüksek boya parlaklığı sağlamaktadır. 

üksek su sertliğinde bile efektif leke 
çıkarma özelliği ile fırçasız araç yıkama 
imkanı sunar. Konsantre edilmiş şekilde 
kullanıma sunulmaktadır.

ÜRÜN KODU: R R

L  OY  E ERNİK S K

 Boyası sökülecek yüzeye boya 
çözücü sprey 1  cm ile 20 cm arası uzaklık-
tan püskürtülerek uygulanır. Boya kabarar-
ak yüzeyden rahatça sökülecektir.

ÜRÜN KODU: MESA794

Y  S K  K P K SPREYİ

 O M PR , hava kanalları veya 
tekstil ip geçiş taşıyıcı kanalları gibi el ile 
temizliğin mümkün olmadığı yerlerde 
kullanılmak üzere geliştirilmiş köpük sprey 
bir üründür.  00 ml lik ambala larda satışa 
sunulmaktadır.

ÜRÜN KODU: MS-666

E L Y EY RL Y
P S S K E  Y  S K E  OS  K PL  

 Metal yüzey hazırlayıcı ME ON 
H ND; özel formülasyonu sayesinde pas 
sökme, yağ sökme ve fosfat kaplama gibi 
çoklu çözüm sağlamaktadır. osfat 
kaplama özelliği, boyanın yüzeye 
tutunmasını sağlar ve boyanın çatlamasını 
engeller.

ÜRÜN KODU: L

R S  K P KL  İL L
O O R R R N  Y K  R N

 raba boyasına, plastik aksam ve 
alüminyum antlara zarar vermeden leke 
veya iz yapmadan yüksek temizleme gücün 
sahip bir üründür. ila tutundurma kabiliyeti 
ile yüksek boya parlaklığı sağlamaktadır. 

üksek su sertliğinde bile efektif leke 
çıkarma özelliği ile fırçasız araç yıkama 
imkanı sunar.

ÜRÜN KODU: R R

mbala  ekilleri:       

mbala  ekilleri:   S

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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NOICE AMS 1435

 Potasyum asetat tabanlı pist buz 
çözücü bir üründür. Üre ve glikol içermeyen 
ürün, son derece güvenli bir kullanım sunar. 
Havaalanlarında ve askeri pistlerde pistleri 
temiz ve güvenli tutmak için geliştirilmiş 
donma karşıtı üründür.  

ÜRÜN KODU: MESA514
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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METAL YÜZEY HAZIRLAYICI,
PAS SÖKME, FOSFAT KAPLAMA

 Metal yüzey hazırlayıcı ME ON 
H ND; özel formülasyonu sayesinde pas 
sökme, yağ sökme ve fosfat kaplama gibi 
çoklu çözüm sağlamaktadır. osfat 
kaplama özelliği , boyanın yüzeye 
tutunmasını sağlar ve boyanın çatlamasını 
engeller.

ÜRÜN KODU: ULUDAG851

YÜZEY
HAZIRLAYICILAR

mbala  ekilleri: 1, 5, 10, 20 ve 35 kg
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SPREY E İR OS  O O İK
SİS E LER İ İN İR

 üzeyde pas var ise pası 
demir-fosfat a çevirerek fosfat kaplar. Silme 
olarak yağ sökücü pas sökücü ve fosfat 
kaplayıcı olarak kullanabilirsiniz. Daldırma 
olarak kullanabilirsiniz. Otomatik sistem-
lerde üç işlem  metal yüzey hazırlayıcı 
metal temizleme olarak Sprey Püskürtme 
olarak kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: ES

P SL N  K YN K E
Y EY E İ LE E ELİ

  sıl işlem yapılan paslanmazlarda 
oluşan lekelerin temizliği için geliştirilmiştir. 
40 kg ağırlığındaki Palanmaz Kaynak ve 

üzey emizleme pastası ORO  1 Plus 
Picklig Paste Kaynak ekesi emizleme 
Kremi ile 000  2 0 metrekare paslan-
maz çelik kaynak izi yüzeyi temizlemekte-
dir.

ÜRÜN KODU: K YN KSOL

mbala  ekilleri: 35 kg mbala  ekilleri:     

K YN K İ İ E İ LEYİ İ
Sİ İK S

 Paslanmaz üretimlerinde kaynak-
lama aşamasından sonra yüzeydeki 
kaynak lekelerinin temizlenmesi için 
üretilmiştir. zellikle küçük parçaların 
temizlenmesinde daldırma yöntemiyle 
uygulandığında hızlı ve kolay çözüm 
sunmaktadır.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      

LL EN  E L Y EY
RL Y

 Profesyonel boya öncesi metal 
hazırlığında olması gereken yağ alma ve 
fosfat kaplama işlemlerini tek başına yapan 
bir üründür. 

ÜRÜN KODU: ES

  L  Y  L

 Metal sektörü ürün çeşitliliği için 
üretilen hızlı yağ alma ürünüdür. zellikle 
ufak parça üretimlerinde daldırma yöntemi-
yle hızlı bir şekilde yağın temizlenmesi 
sağlar.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      

KORO YON NLEYİ İ K L P
E L KOR Y  Y

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:       

 Metalguard, korozyon önleyici 
kalıp metal koruyucu yağdır. Kalıp ve 
metallerde  aya kadar koruma sağlar ve 
tekrar paslanmasını önler.



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

O OR İ  LOK E İ LEYİ İ

 Motor bakım temizlikleri sırasında 
yağ değişimlerinde veya motor tamiratında 
motor içi kurum temizleme yapmak için 
kullanılır. Daldırma veya motor içi 
temizleme makinası ile kullanılması 
gerekmektedir. emizlik sonrası yağ dibe 
çökecektir. Daha sonra tekrar kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: ES
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mbala  ekilleri:      



KOR Y L  O O  P R L R
İ İN Y  E P K E İ LEYİ İ

 Otomat parça işleyen veya cnc  de 
parça işleyen sektörler için geliştirilmiş 
koruyucu katkılı yağ sökücü solventir. 
Parçalara  aya kadar koruma sağlayan bu 
ürün daldırma veya püskürtme yöntemleri-
yle yapılabilir. ağları bünyesine almaz, 
yağlar dibe çöker. Rutubet ve neme karşı 
kuru yağlayıcı katkısı vardır.

ÜRÜN KODU: ES

K R  ELEK RONİK K R
E İ LE E S S  SOL EN İ

ÜRÜN KODU: ELEK ROP KK R

O OR ELEK RONİK O OR
E İ LE E SOL EN İ

 Elektriksel temizleyici ürün sektörel 
olarak tüm elektrikli cihazları çalıştırmaya 
yarayan motorların temizliğinde kullanıl-
maktadır. Rutubet ve nem kaynaklı kısa 
devre yapmasına veya motorun yanmasına 
sebep olan oluşumların temizlenmesi 
amacıyla kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: ES

SOL KİNE E KS
E İ LEYİ İ SOL EN

ÜRÜN KODU: ES

ELEK RİK O OR  P NO  
ELEK RİKSEL KS  E İ LEYİ İ

  0 Kv  ya kadar dayanıklı 
laboratuvar onaylı ürünümüz elektrik motor 
panoları üzerinde biriken toz, kir ve yağları 
kolaylıkla temizler. Motor panolarının 
kirliliğinden kaynaklanan yangın çıkma 
riskini ortadan kaldırır.

ÜRÜN KODU: ES

ELEK RİK O OR P NO
E İ LE E SOL EN İ

 Elektronik kart ve hassas elektronik 
devreleri su, nem ve rutubet bulaşan veya 
bulaşma riski olan tüm elektronik veya elektrik-
li cihazlarda kullanılır. Elektronik kartlarda 
silikona zarar vermez. ivic buton veya ener i 
geçen tüm yüzeylerde yapılacak temizliklerde 
kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: ES
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 Elektriksel kartlarınızın üzerindeki 
silikona zarar vermeden; oluşan kir, yağ, 
toz, hava, rutubet ve nem benzeri kirlilikleri 
temizler ve koruyucu bir bariyer bırakır. Bu 
bariyer kısa devreleri ve kartların kısa 
sürede arızalanmasının önüne geçer. 
Elektronik kart oksit temizleme işlevi de 
görmektedir.

 Makine ve ekipman temizlikleri için 
üretilen makine temizleme solventi M H-

O  yağ çözücü solvent olarak kullanılır. 
ekstil makineleri temizleme solventi ya da 

pres yağ alıcı solvent olarak kullanılır. 
Boyalı akşamlara zarar vermez. Elektrik 
aksam temizleyici olarak da kullanılmak-
tadır.

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:    mbala  ekilleri:        



Q-11 AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ SOLVENT

 Otomotiv tamir bakım veya parça 
yıkama kimyasalı olarak ağır yağ çözücü 
solvent temizleyici kullanılmaktadır. Güvenli 
endüstriyel kullanıma uygun kimyasaldır. 
Daldırma ve püskürtme olarak kullanılır.

ÜRÜN KODU: MESA774
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TUTKAL-S ETİKET SÖKÜCÜ VE
TUTKAL SÖKÜCÜ

 Plastik pimapen dâhil tüm yüzey-
lerde kullanılır.  Kurumuş, yıpranmış 
etiketler veya tutkallar hafif ıslatılarak 
bekletilir. Sıvının iyice işlediğine emin 
olunduktan sonra kolayca çıkartılır. 

ÜRÜN KODU: MESA1155

ENDÜSTRİYEL YAĞ SÖKÜCÜ
SOLVENT

 Endüstriyel ya sökücü solventler 
sanayi ve endüstride farklı amaçlar için 
kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe 
özellikle makine bakımında ya da elektrik-
sel aksamlar için temizleyici olarak kullanıl-
maktadır.

ÜRÜN KODU: MS-1480

Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 20 kg, 35 kg Ambalaj Şekilleri: 1 lt, 10 lt, 30 lt Ambalaj Şekilleri: 1 kg, 10 kg, 35 kg
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ENLİ Y  S K  E
E İ LİK SOL EN İ

 Plastik, metal boyalı yüzey ayırt 
etmeksizin tüm yap temizliklerinde 
kullanılan kokusuz solventtir. Kendiliğinden 
tutuşma ve yanma etkisi yoktur. 

ÜRÜN KODU: ES

L EL R K E İ LEYİ İ

 ekstil sektöründe dokuma 
makineleri ve örme makineleri, tarak 
temizliği nire temizliği için geliştirilmişir. 
arak ve nirelerin temizlenmesi ve 

kumaşlarda leke oluşmaması için formüle 
edilmiştir.

ÜRÜN KODU: ES

 R K NİRE L EL KİNE
KS  E İ LE E

 Dokuma ve öreme makinelerinde 
bulunan iğne, tarak, nire, temizlyici ve lamel 
temizleyici olarak kullanılan bir solventtir. 

ÜRÜN KODU: ES

KOK S  SOL EN  

 enel amaçlı temizleyici olarak 
tüm yüzeylerde kullanılır. En ağır yağlarda 
etkili bir üründür. ynı zamanda bazı boya 
çeşitlerinde inceltici olarak kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: ES

Y  S K  SOL EN  E L
Y  S K  SOL EN

 Boya öncesi veya metal işleme 
sonrası metal üzerinde oluşan yağları 
temizlemek için metal yağ sökücü solvent 
kullanılır. 

ÜRÜN KODU: ES

S N Yİ İPİ KOK S  SOL EN

 ağ alma solventi her türlü 
metalden yağ kalıntıları temizlemek amacı 
ile kullanılır. anayi tipi kokusuz solvent 
kuruma sonrası levha üzerinde yağ kalıntısı 
ve tortu kalmaz.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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LE N R  N İ K ERİYEL
EL SIVISI

 ağlık bakanlığı tarafından ruhsatlı 
el dezenfektanı ürünüdür. Ellerdeki bakteril-
erin .  unu yok ederek cildinize zarar 
vereden ellerinizin temizlenmesini sağlar.

ÜRÜN KODU: CLEANART

mbala  ekilleri: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 30 lt
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ALKOPAK EL DEZENFEKTANI

 ağlık bakanlığı tarafından ruhsatlı 
dezenfektan ürünüdür. çeriğindeki alkol 
oranı ile bakterileri yok ederek ellerinizin 
temizlenmesini sağlar. ildinize zarar 
vermeden ellerde kuruluk yaratmadan 
temizlenmesini sağlar. 

ÜRÜN KODU: ALKOPAK

mbala  ekilleri: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 30 lt



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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  K  Y  S K
SOL EN  L

ÜRÜN KODU: ES

 ekstil sektörü için geliştirilmiş ham 
kumaş leke sökücü bir üründür. Basınçlı 
püskürtücüler yardımıyla 1  20 cm 
mesafeden uygulama yapılır. 

mbala  ekilleri:        
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K  P S LEKE S K

 Her kumaş tipine uygun olarak 
geliştirilmiş kumaş tipi fark etmeksizin,  
kumaşların dokusuna  zarar vermeden 
üzerinde bulunan pas ve kiri sökmek için 
kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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O  P R İK LL
EL E İ LE E S N

 ğır yağ ile çalışan ya da boya 
yapanların cilt ve el temizleme sorunu için 
geliştirilmiş yağ ve boya sökücü katkılı, 
partiküllü el temizleme ürünüdür.

ÜRÜN KODU: OVMAX3

mbala  ekilleri: 1,5 kg, 4 kg, 40 kg



FOAMIX-ULTRA
EKONO İK K P K S N

 Kullanıma hazır olarak üretilmiş 
direk bir üründür. ok ekonomik olması 
sebebi ile genellikle kafe ve çay bahçeleri 
gibi yerler talep etmektedir. stek üzerine 
üretilen bir ürünlerdendir.

O L R  KONS N RE
K P K S N

 Kullanıma hazır olarak üretilmiş 
direkt kullanım köpük sabun ürünüdür. 
alep üzerine konsantrasyonu ayarlanabilir 

olarak üretilmiş bir üründür. 

RO  KONS N RE S  S N

 ağ sökücü özelliği sayesinde 
endüstri ve sanayide cilt temizliği için 
üretilmiş bir üründür. Depolama ve maliyet 
açısından avanta  sağlamaktadır.

ÜRÜN KODU: FOAMIX4 ÜRÜN KODU: FOAMIX7

ÜRÜN KODU: ES

48

K P K S N

 Ellerinizde hoş bir koku cildinizde 
harika bir yumuşaklık ile temizliğin farkına 
varın. enellikle otel ve benzeri işletmeler için 
uygundur. Otel zincirleri ve restaurant zincirler-
ine özel üretilmektedir. 

ÜRÜN KODU: FOAMIX1

RO  L R  KONS N RE
S  S N

 ağ sökücü özellikte konsantre bir 
üründür. Üretim aşamasında ellerde 
oluşabilecek tüm yağ ve kirlerde etkili bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: ES

ES SO P L

 Beyaz ve Mavi renk olmak üzere iki 
farklı renkte üretilmiş sıvı sabundur. eri 
yağlayıcı ve cilt koruyucular ile kombine bir 
üründür. Kremsi tabakası ile cildinizde 
yumuşaklık bırakarak ellerinizin temizlen-
mesini sağlar. 

ÜRÜN KODU: ES S OP

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      

mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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EKONO İK L K KİNE
E ER N

 En ağır su yapısına göre tasarlan-
mıştır porselenler üzerinde yağ leke ve kir 
bırakmaz. Bulaşık makina deter anı 
matlaştırma veya kireç izi gibi izler 
bırakmaz. imon kokulu yapısı ile kullanıcı 
ve ortam ferahlığı sağlar.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      

EKONO İK R K Y K
KİNE P RL S

 Ekonomik olarak kullanımı ile 
bardaklarınıza özel parlatıcı üründür. 
Bardaklarınız yıkama sonrası kireç izi 
olmadan su olmadan leke olmadan 
temizlenmesi sağlamak için üretilmiştir. 
Bardakların o makinede yıkadığınız sürece 
bardaklarınız da leke ve iz olmayacaktır.

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      



L K KİNE E ER N EL E L K Y K  S S

 Sanayi ve toplu yemek hizmetler-
ine özel leke bırakmayan sıvı bulaşık 
deter anıdır. Bol köpüklü yapısı sayesinde 
kolayca kir ve leke temizleme yapmaktadır.      

EKONO İK EL E L K
Y K  S S

 Fabrika yemekhane ve mutfak-
larında kullanılan bir üründür. Kostik 
içermez ve cildi tahriş etmez. En sert sanayi 
sularında bile yüksek köpük özelliği öne 
çıkacaktır.

R K Y K  KİNE
E ER N

 Bardak ve camları makinede 
yıkamak için üretilmiştir. Kristal parlaklığın-
da cam ve bardaklar için mutlaka kullanıl-
malıdır. am üzerinde hiç su ve leke izi 
bırakmayan özel formülasyondur.

R K Y K  KİNE
P RL S

 Bardak yıkama sonrası silme ve 
kurulama gerektirmeden parlaklık sağlayan 
bir üründür.  Bardak yıkama  makine 
deter anı ile komplikedir.

ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES

ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES
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L K KİNE P RL S

 Otomatik doza  sistemi ile birlikte 
kullanılır. ayıf asit karakterli su düzenley-
iciler kullanıldığı makine deter anı bire bir 
uyumlu düşük doza larda çok işlevsel bir 
üründür.

ÜRÜN KODU: ES

 Endüstriyel bulaşık makinesi 
deter anı tek bir güçlü formülde  temizleme 
işlevini birden sunar. uz faktörü, bulaşık 
makineleri temizleyicisi ve cam koruma 
yaparken gümüş koruma, torku ve leke 
çözücü özellikleri bulunmaktadır.  

mbala  ekilleri:     mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        

mbala  ekilleri:       mbala  ekilleri:       mbala  ekilleri:      



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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K R PİRİN  E İ LEYİ İ E
P RL

 Hızlı bakır parlatıcı ürünümüz 
bakırı 1  saniye içerisinde parlatan özel 
formülasyon bir üründür. özellikle bakır 
üretim tesislerinde kullanılan kansero en 
kimyasal maddelere alternatif olarak 
üretilmiştir.

ÜRÜN KODU: R LE N

mbala  ekilleri:      
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 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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R Y  S K

 Beton zeminlerin temizlenmesinde 
kullanılır. Beton zemine zarar vermeden 
zemindeki yağları ve kiri söken güçlü zemin 
temizleyicidir. 

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:      
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SCRUBBY PRO

 orklift, araçların veya tırların faal 
çalıştığı ortamlarda oluşan yağ ve lastik izi 
temizliği için kullanılır. Konsantre köpüğü 
kontrollü zemin temizleme makinası 
deter anı olarak temizliğe yardımcı olur.

ÜRÜN KODU: SCRUB20

mbala  ekilleri: 20 kg, 30 kg



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

İ  E İ LE E E İ  S K
İ  LEKESİ

 Kara yolları ya da zift çalışmaları 
esnasında kamyonlara; zift üretimi esnasın-
da makinelere bulaşan zift lekeleri için 
geliştirilmiştir. enel araç kullanımına da 
uygun olup boyaya zarar vermeden tek 
silmede en ağır ziftleri kolayca temizler.

ÜRÜN KODU: ES
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R SSOL POR K L KOK L
SOL EN  E İ LEYİ İ

 Karbonlaşmış yağlar dahil tüm ağır 
yağlarda etkili portakal kokulu bir üründür. 

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:        

mbala  ekilleri:      



BOYAYA ZARAR VERMEYEN
KONS N RE Y  S K

 Ham metallerden yağ alma, zemin ve 
dış cephe temizliği, makine kaportaları gibi 
boyalı yüzeyler, su bazlı mürekkep temizliği, 
epo y gibi hassas yüzeylerin temizliği gibi su 
ile temizlenebilen her yüzeyde kullanıma 
uygun süper konsantre bir üründür. rigger 
spreye yağın ağırlığa göre 1 birim ME O  
için   10 birim oranında su karıştırılarak 
kullanılmaktadır.

ÜRÜN KODU: ULUDAG801
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KONS N RE R Y  S K
SOL EN  E İSYON

 O E , su ile emisyon oluştur-
ma özelliğine sahip bir üründür. Kıvamlı 
yapısı sayesinde dik yüzeylere tutunarak 
katran, zift gibi kalıplaşmış en ağır yağların 
temizlenmesini sağlamaktadır.

ÜRÜN KODU: SOL ESİ

KONS N RE E ON E İN 
Y  E İ LEYİ İ

  Beton zemin ve kar zemin grubuna 
göre üretilmiş konsantre bir üründür. zellikle 
yağ odaları, kazan altlar ve eski yapılarda 
kullanılmaktadır. Ürün zemine döküldüğünde 
anında etki göstermektedir.

ÜRÜN KODU: MESA461

Y  RES E K R N S K
  KONS N RE

 ağ, gres ve katran sökücü 
M 1 ; dik yüzeylere tutunan inatçı 
yağların, is ve kurumların temizlenmesi için 
üretilmiş konsantre bir üründür. 1 birim su 
1 birim M 1  karıştırılarak kullanılması 

önerilmektedir.

ÜRÜN KODU: MS-516

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg

mbala  ekilleri: 1, 5, 10, 20 ve 30 kg mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg . ekilleri: 00 ml preyli , 1, 5, 10, 20 ve 30 kg

Y N  K R ONL  Y  İS
K R  E OY  S K

 ıda ve sanayi sektöründe oluşan 
çok ağır ve karbonlaşmış yağlar için 
üretilmiş bir üründür. zel formülü 
sayesinde karbonlaşmış yağları parçala-
yarak çözme özelliğine sahiptir.

ÜRÜN KODU: MESA485

Sİ  İ ER EYEN KONS N RE
L İNY  E İ LEYİ İ E P R L

 ÜM  K , özellikle 
havalandırma sistemleri için üretilmiş bir 
üründür. Havalandırma sistemlerinin iç 
temizliklerinde kendi kendine yürüme 
özelliği sayesinde tam temizlik sağlamak-
tadır.

ÜRÜN KODU: MESA840

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg mbala  ekilleri: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

57

FAYANS PAS SÖKÜCÜ

 Her çeşit fayans üzerinde uygula-
nabilen ve pas yoğunluğuna göre seyreltme 
yapılabilen bir üründür.  ayanslara zarar 
vermeden sadece pasları çözer.

ÜRÜN KODU: MS-1617

mbala  ekilleri: 1 kg, 10 kg, 30 kg



 enel amaçlı temizlik ürünüdür. 
Konsantre oranı temizlenecek yüzeye göre 
ayarlandığından çok ekonomik ve pratik bir 
üründür. avanta  ve beyaz sabun kokulu 
olmak üzere iki çeşidi vardır. 

E L İ ERLER İ İN Sİ İK
L O  S

 Metal giderlerde oluşan 
tıkanıklıkların kolayca açılmasını sağlayan 
bir üründür. 

PL S İK İ ERLER İ İN Sİ İK
L O  S

 zellikle alçı, beton ve benzeri 
oluşumların giderlerde tıkanıklık yaptığı 
durumlarda giderin açılması için üretilmiş 
asidik yapıda bir açıcı üründür. 

L O  O

 Banyo giderlerinde oluşan 
tıkanmaların çözümleri için üretilmiş alkali 
bazda bir üründür. ıkanan lavabonun 
ağzına dökerek beklemeniz gerekmektedir.

Y NS E K LE O RL R İ İN
Sİ İK KİRE  E KİR S K

 enellikle fabrikaların iş veya 
yönetim lavabo ve mutfakları için pas  ve 
kireç çözücü fayans temizleyici üründür. 
avabo içleri veya su akma yerlerinde 

oluşan sarılıklar ve pas lekeleri için kesin 
çözüm sağlamaktadır.

KONS N RE P R L
ENEL E İ LİK R N

ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES ÜRÜN KODU: ES

ÜRÜN KODU: S L ÜRÜN KODU: ES
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mbala  ekilleri:      mbala  ekilleri:      

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        

mbala  ekilleri:      



 Konsantre antifriz, soğutucu olarak 
kullanılan su akışkanın donmasını önlemek için 
radyatöre eklenen antifriz sıvısıdır. Bazı antifriz 
çeşitleri önceden direk kullanım olarak 40 20 saf 
su ile karıştırılmış olup bu tür antifrizler daha 
pahalı olabilir. Mevcut piyasada bulunan konsant
re antifrizler ise bir motorda uygun soğutma sevi
yesini elde etmek için suyla karıştırılmalıdır.
 Konsantre ntifriz bir kırmızı renkli üründür. 
Ülkemizdeki antifrizlerin renkli ve bu renklerin 
birbirinden farklı olmasının Malzemenin yapının 
belirlenmesi içindir.
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N İ Rİ   PL S 

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:        

 Radyatör sıvısının donmasını 
önlemek için 20 ve 40 olmak üzere 2 çeşit 
bulunmaktadır. Donma noktasına göre 
seyreltme yapılarakta ayarlanabilir üründür.
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N İ Rİ   PL S N İ Rİ   PL S 

ÜRÜN KODU: S ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:        mbala  ekilleri:        

N İ Rİ   PL S 

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:        

N İ Rİ   PL S ON

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:        

 Radyotörde ki soğutucu sıvısı 
olarak kullanılan suyun donmasını engelle
mek için radyatöre eklenen konsantre 
üründür. Donma noktasına göre seyreltme 
yapılarak kullanılan ürün,  dereceden 0 
derece ye kadar donmayı engeller. 

N İ Rİ   PL S

ÜRÜN KODU: S

mbala  ekilleri:        

 Radyatör sıvısının donmasını 
önlemek için 20 ve 40 olmak üzere 2 çeşit 
bulunmaktadır. Donma noktasına göre 
seyreltme yapılarakta ayarlanabilir üründür.

 Radyatör sıvısının donmasını 
önlemek için 20 ve 40 olmak üzere 2 çeşit 
bulunmaktadır. Donma noktasına göre 
seyreltme yapılarakta ayarlanabilir üründür.

 Radyatör sıvısının donmasını 
önlemek için 20 ve 40 olmak üzere 2 çeşit 
bulunmaktadır. Donma noktasına göre 
seyreltme yapılarakta ayarlanabilir üründür.

 Radyatör sıvısının donmasını 
önlemek için 20 ve 40 olmak üzere 2 çeşit 
bulunmaktadır. Donma noktasına göre 
seyreltme yapılarakta ayarlanabilir üründür.



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.

ELEK RONİK K R  E İ LE E
S S  SOL EN İ

 Elektriksel kartlarınız üzerindeki 
silikona zarar vermeyen bir üründür. 
Elektriksel kartlarda oluşan toz, kir, yağ, 
hav, rutubet ve nem benzeri kirliliklerin 
temizlenmesi için üretilmiştir. Bu bariyer 
kısa devreler veya kartlarınızın kısa sürede 
arızalanmasının önüne geçer. Elektronk 
kart oksit temizleme işleminde aynı ürün ile 
yapmanızı sağlar hafif oksit işlemleri için 
geçerlidir.

ÜRÜN KODU: ELEK ROP KK R
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mbala  ekilleri:         



ELEK RİK O OR  P NO   E
ELEK RİKSEL KS  E İ LEYİ İ

  Elektrik motor pano temizleyici 70 
kv ya kadar dayanıklıdır. aboratuvar test 
onaylı ürünümüz elektrik motor panoları 
üzerinde biriken toz kir ve yağları kolaylıkla 
temizler. Motor panolarının kirliliğinden 
kaynaklanan yangın çıkma riskini ortadan 
kaldırır. 

ÜRÜN KODU: ES

ELEK RİK O OR  P NO 
E İ LE E SOL EN İ

 Elektronik kart hassas elektrik 
devreleri su nem ve rutubet bulaşan veya 
bulaşma riski olan tüm elektronik veya 
elektrikli cihazlarda kullanılır. üm elektron-
ik kartlarda silikona zarar vermez. ivic 
buton veya ener i geçen tüm yüzeylerde 
yapılacak temizliklerde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU: ES
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KON K  E İ LEYİ İ

 Rutubet ve nemin çok olduğu 
ortamlarda yağlı kontak temizleme spreyi 
kullanılır. Korozyon ve oksitten korumaya 
yönelik kullanılır. Nem rutubet pas oksit ve 
korozyon gibi gelebilecek dış etkilere karşı 
yüzeysel direnç sağlar. Ürünümüz:  sprey 
olarak 00 ml ik ambala da bulunmaktadır.  

ÜRÜN KODU: SPRY

mbala  ekilleri:         mbala  ekilleri:         

Y KSEK İELEK RİK Y N KL
SOL EN  Y  İ ERİ İ

 Dielektrik gücünü sağlayan ve her 
türlü elektrikli cihazda güvenle kullanıl-
masını sağlayan benzersiz bir yüksek 
dereceli yağ distilatıdır. üksek parlama 
noktası ile benzeri görülmemiş derecede 
kullanıcı güvenliği sağlar. 

ÜRÜN KODU: S

ELEK RİK O OR E İ LE E
SOL EN İ

 Elektriksel temizleyici ürün sektörel 
olarak tüm elektrikli cihazları çalıştırmaya 
yarayan motorların temizliğinde kullanıl-
maktadır. Üzerlerinde ki rutubet ve nem 
kaynaklı kısa devre yapmasına ve motorun 
yanmasına sebep olan oluşumların temiz  
lenmesi amacı ile kullanılırlar.  Ürün daha 
az uçucu ve koruyucu kabiliyeti daha yük  
sek bir üründür. 

ÜRÜN KODU: ES

mbala  ekilleri:         mbala  ekilleri:       



 Ürünlerimiz en son teknoloji ile özel üretilip 
siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Mesa 
kimya hızlı, güvenilir ve kaliteli servisi ile sizlere 
kimyasal çözüm ortağı olmaktan gurur duyar. 
Bursa kimya firması mesa kimya 2004 yılından 
beri endüstriyel bakım ve koruma kimyasalları 
konusunda faaliyet göstermektedir. Konusunda 
10 yılı aşkın deneyimli uzman kurucuları ile siz 
değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
formülasyonlar da üretmektedir. Mesa kimya 
bursa kurucuları; Endüstriyel bakım ve koruma 
kimyasalları konusundaki engin tecrübeleri ile 
kimyasal çözüm ortağınız dır. Mesa kimya siz 
değerli müşterilerimize her zaman en doğru ve 
ekonomik çözümleri sunmayı amaç edinmişlerdir.
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Sİ  İ ER EYEN KONS N RE
L İNY  E İ LEYİ İ E P RL

ÜRÜN KODU: ES

 luminyum temizliği için sit 
içermeyen alüminyum temizleyici ve 
parlatıcı. Bu da alüminyumların aşınma  
sının daha az olması anlamına gelebilir. 

enel köpürmesi sayesinde yüzeyde 
hızlıca işlem görerek parlatıcı etkisini orta  
ya çıkartır. 

mbala  ekilleri:        
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KONS N RE L İNY
E İ LEYİ İ E P RL

 lüminyum parlatıcı asit bazlı bir 
kimyasal olup yağ sökücü ve yağ çözücü 
kimyasallar grubundadır. sidik olması 
bakımından parlatma efekti çok yüksek 
aluminyuma da zararı yoktur.  Kullanım 
seçiminde zorlanıyor iseniz lütfen 
danışınız. 

ÜRÜN KODU: MESA797

mbala  ekilleri: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg



 Su şartlandırma kimyasalları ile ilgili sorular 
genel olarak sorulmuştur. Çünkü her sistemin 
kendine özgü şartlandırması gerekmektedir. 
Örneğin neden soğutma suyunda kimyasal şart-
landırma? Neden atık suda kimyasal şartlandır-
ma. Isıtma veya buhar sitemlerinde kimyasal şart-
landırmanın önemi gibi sorular daha mantıklı sor-
ular ancak hepsinin amacı işletmeye verecekleri 
zararları ve faydaları belirtmek olacaktır. İşletme-

lerin standr su hatlarının devamlığı sağlanması 
adına yapılır. Ölçüm ve analizler doğru okunmalı 
ve atlanmamalıdır.
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SU ŞARTLANDIRMA
KİMYASALLARI
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SU ŞARTLANDIRMA
KİMYASALLARI NEDİR?

 Endüstriyel su şartlandırma 
sistemin sağlıklı çalışması, tesisatın daha 
uzun sorunsuz çalışmasını hedeflemektir. 
Çünkü tesisat ve sistemde çıkacak sorunlar 
işletmeler için duruş demektir. Bir çok 
konvansiyonel sistem su şartlandırmanın 
doğru yapılmaması nedeni ile çok kısa 
sürede değişime gider. Sürekli delinen 
borular sürekli aksayan sistem sistem 
yapısından olduğu kadar yanlış kimyasal 
kullanımın dan da gerçekleşir.

SU ŞARTLANDIRMA SİSTEMLERİ
NEDEN YAPILIR?

 İşletmedeki makine ve tesisatın 
uzun ömürlü olması amaçlanır. Fabrikanın 
enerji maliyetlerini azaltmak ve duruş 
arızalarındaki maliyeti bertaraf etmek için 
yapılır. Gerekli kontroller aksatılmadan 
yapılmalıdır. Ölçümlere göre dojaz belirlen-
meli ve bu dozajların sonraki ölçümlerde 
kontrolleri sağlanmalıdır. Ölçüm ve 
analizlerin geçmiş kaydı tutulması çok 
önemlidir. Çün ki sistemde çıkacak arızanın 
veya sorunun tespiti bu analizlere bakılarak 
daha kolay çözümlenebilir.

SU ŞARTLANDIRMA
KİMYASALLARI NE İŞE YARAR?

 Su şartlandırma kimyasalları 
endüstride makine, tesisat ve suyun karak-
teristik yapısına bakılır. Eksikliklerini veya 
fazlalıklarını onarılması için verilen üründür. 
Tüm sistemin sağlıklı ve uzun çalışmasını 
amaçlar. Arıtma için ise doğaya temiz suyu 
bertaraf etmek için kullanılır. sistemin 
peryodik ölçüm analiz ve kontroller ile stabil 
çalışmasını sağlamaktır öncelik.

SU ŞARTLANDIRMA
KİMYASALLARI NELERDİR?

 Genel kullanılan kimyasal maddeler 
aşağıda listelenmiştir. •Korozyon inhibitörl-
eri çeşitlerine göre kullanım alanına göre 
ölçülmelidir analizleri yapılmalıdır. • Kışır 
inhibitörleri kullanılan sistemlere göre ve 
dozaja göre belirlenir. Ölçüm analize göre 
belirlenir. •Oksijen gidericiler sistem gerek-
sinimlerine göre belirlenir. Analiz ve ölçüm-
lerden sonra belirlenir. •Yosun ve bakteri 
önleyiciler süre ve sistem gereksinimlerine 
göre belirlenir. •Dispersantlar sistem 
ihtiyacına göre belirlenmektedir. Analiz ve 
ölçümleme metodundan sonra belirlenir. 
•Temizleme kimyasalları (pas, kireç, çamur) 
temizlenecek sistemin ihtiyacına göre 
belirlenir. •Atık su arıtma kimyasalları. 
İhtiyaca göre belirlenir.

SU ŞARTLANDIRMA HANGİ
SİSTEMLERİ YAPMAK
ZORUNDADIR?

Suyun metal ile temas ettiği her yerde 
yapılması tavsiye edilir. Metalin ve suyun 
etki ettiği tüm yüzeyler insan ve makine 
hepsi içindir. Hangi sistemler hangi noktada 
ihtiyaç duyar aşağıda listelenmiştir. Tüm 
sistemler için ölçümleme ve analiz önem-
lidir. •ısıtma sistemleri (kışır, korozyon, 
köpük) gibi oluşumlara göre çözüm üretilir. 
•Soğutma sistemleri (kışır, korozyon, 
bakteri ve tortu oluşumu) sebeplerinin 
giderilmesi için çözümler. •Endüstriyel 
temizlik ve bakım ( verimi düşmüş sistem-
lerin verimini arttırmak için) sistemlere göre 
çözümler. •Reverse osmosis (Ters ozmos 
sistemleri) (mebranların uzun ve sağlıklı 
çalışmasını sağlamak amacı ile) •Atık su 
arıtma (kimyasal arıtma sistemleri).

SU ŞARTLANDIRMA
NASIL YAPILIR?

 Su şartlandırma yapmak için gerek-
en kontrol parametreleri aşağıdaki gibidir. 
aksatmadan yapmanız önerilir. •Besi suyu 
analizi yapılması şarttır. •Tesisat bilgisi(met-
al çeşidi önemlidir. •Su debisi, yapısı, sıcak-
lığı, basıncı, su kaybı gibi) değerlere 
baklımlaıdır. •Sistem su hacmi belirlendik-
ten sonra uygun kimyasal seçimi 
yapılmalıdır. •Kimyasalın tesisata eşit 
şekilde ilave edilecek yer den yapılması 
önerilir.

SU ŞARTLANDIRMA UZMANI
HANGİ PERİYOTTA
NE YAPILMALIDIR?

Suyun metal ile temas ettiği her yerde 
yapılması tavsiye edilir. Metalin ve suyun 
etki ettiği tüm yüzeyler insan ve makine 
hepsi içindir. Hangi sistemler hangi noktada 
ihtiyaç duyar aşağıda listelenmiştir. Tüm 
sistemler için ölçümleme ve analiz önem-
lidir. •ısıtma sistemleri (kışır, korozyon, 
köpük) gibi oluşumlara göre çözüm üretilir. 
•Soğutma sistemleri (kışır, korozyon, 
bakteri ve tortu oluşumu) sebeplerinin 
giderilmesi için çözümler. •Endüstriyel 
temizlik ve bakım ( verimi düşmüş sistem-
lerin verimini arttırmak için) sistemlere göre 
çözümler. •Reverse osmosis (Ters ozmos 
sistemleri) (mebranların uzun ve sağlıklı 
çalışmasını sağlamak amacı ile) •Atık su 
arıtma (kimyasal arıtma sistemleri).



 ağ emici granül ve yağ emme toz tipinde 
en verimli yağ emicidir ve talaş yerine kullanılır. 

ağ emici ürünler partikül boyutları haline yağ 
emme toz bileşiği halinde satılır. alaş yerine 
kullanılan doğal bir yapıda su dahil tüm zem-
inlerde çalışması ve çamurlaşma etkisi olmaması 
ile bilinir. Diğer ürünlerden farklı olarak sürekli 
olarak yağ ve ilgili maddeleri maksimum doyma 
noktasına çeker ve yakalar. Mesa kimya ağ 
emme granülü inanılmaz derecede ekonomik ve 
çevre dostudur. ağ emiciler ürünler ve yağ emici 
granül yağ emme yağ emiciler toz yağ emme 
maddeleri. ağ emici absorban yağ emici maddel-
er yağ emici fiyatı mesa kimya da. ağlar, yakıtlar, 
dizel motorlar, hidrolik sıvılar, boyalar ve 
çözücüler dahil olmak üzere çok çeşitli hidrokar-
bonları absorbe etmek için kullanılır.
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Y  E İ İ R N L O
K LL N  L NL R

 tık yağ ve yağ kazaları için yağ 
emici granül olarak talaş yerine kullanılır. 
Petrol ve türevleri için yağ emme tozu 
olarak talaş yerine kullanılır. Deniz suyu ve 
tatlı su yağ ve petro kimya ve kimyasal 
kazalarında yağ emme olarak kullanılır. 

üm yağ petrol ham ve rafine  toz yağ 
emiciler ürünleri olarak kullanılır. ren 
hidroliği yağ emici granül olarak talaş yerine 
kullanılmaktadır. Hidrolik sıvı yağ emici toz 
kullanımları için talaş yerine kullanımı çok 
uygundur. anzıman yağı, boya yağ ve su 
bazlı  ağ emici absorban talaş gibi 
kullanımları çok yaygındır. Pişirme yağı yağ 
emiciler ile emilir. akıtlar dizel, benzin, et 
ve hidrokarbonlar  toz yağ emici maddeler 
yağ emici fiyatı yağ emme ürünleri. ağ 
emme granül hem sızdırmaz hem de 
yalıtımsız yüzeylerde kullanım için mükem-
meldir.

Hızlı etkili süper emici bileşik doğrudan 
toprak veya su bazlı petro kimyasal 
dökülmelere uygulanır. uya dökülen yağ 
ve petrol kimyasallarına karşı uygulaması 
için sadece tek başına uygulayın. üzen 
malzemeyi emdirin ve bir süzgeçle veya 
vakumla kolayca dışarı çıkarın. ağ emici 
toz su uygulama esnasında malzemeler 
dibe çöküp kirlilik yaratmaz. u için 
kullanımlarda tüm kirliliği emmiş olsa bile 
dibe batmaz su üzerinde kalır. u, toprak, 
beton, metal ve asfalt yüzeyler için yağ 
emme granülleri kullanılır. En büyük avanta-
ı yanıcılığı olmamasıdır. Bu nedenle kızgın 
yağ veya sıcak yağ bazlı malzemeler içinde 
yağ emme kimyasalı kullanılır. on derece 
su itici hidrofobik  özelliği sebebi ile karada 
veya suda veya yağmurda kullanılabilir. 
oprak ve su üzerinde çalışır  tamamen 

doymuş olsa bile batmaz talaş yerine 
kullanılır. erel düzenlemelere göre 
çöplüklerde yakılabilir veya bertaraf edilebil-
ir.

Y  E İ İ O  R N L
K LL N  EKLİ

 am bir ambala  100 lt ile 100 lt ye 
kadar doyma oranıdır. Petrol ham ve 
rafine , fren hidroliği, hidrolik sıvı ve 
şanzıman yağı emer. Boya yağ ve su 
bazlı , pişirme yağı, yakıtlar dizel, 
benzin, et ve hidrokarbonlar , vb. emer. 

Doymayan ürünler tekrar tekrar kullanıla
bilir. oksik değildir ve çevreye zarar 
vermez. Petrol ham ve rafine , fren 
hidroliği, hidrolik sıvı, şanzıman yağı için 
yağ emici toz olarak kullanılabilir. Boya 
yağ ve su bazlı  pişirme yağı için yağ 

emiciler. akıtlar dizel, benzin, et ve 
hidrokarbonlar , vb. için sıcak veya soğuk 
yağ emme granülleri kullanılır. htiyaca 
göre lütfen iletişime geçiniz. Üretim ve 
termin için lütfen bilgi alınız. ona lı 
alımlarınız için özel fiyat
alabilirsiniz.

Y  E E R N L
N L R

 alaş ve benzeri malzemeler gibi 
yanıcı ve parlayıcı değildir. Hafif ve 
kullanımı kolay bir üründür. u için kullanım-
larda yağ emme kimyasalı tüm kirliliği 
emmiş olsa bile dibe batmaz su üzerinde 
kalır. u uygulama esnasında malzemeler 
dibe çöküp kirlilik yaratmayan yağ emme toz 
malzemesidir. aman kazandırır hızlı tek 
adımlı temizlik ile bütün işlem biter. amur-
laşma yapmaz basit bir süpürge ile kolayca 
temizlenebilir. eleneksel granül yağ emicil-
er talaş gibi dayanıksız değildir. alaş yerine 
kullanılan yağ emiciler absorban doyma 
oranı çok yüksektir. 

Y  E E K LL N L İLEN
Kİ Y S L E Y L R

 Ham petrol, metilbenzen, aseton, 
Benzin, klorobenzen, Bütanon, Dizel yakıt 
ve Ksilen. Etil asetat, azyağı, Etilbenzen, 
Pentil asetat ve olvent nafta. Heksaklor-
benzen, inil asetat, ites yağı, nitroben-
zene ve Etil metakrilat. Hidrolik yağ, 
hekzan, setonitril, Kesme yağı, heksaklo-
roetan ve propionitril. ağlar ve Benzin 
türevleri, Dikloretan, valeronitril, ood oil, 
triklorometan ve akrilonitril. Uçak yakıtı, 
Karbon tetraklorür, enol, Bunker akaryakıt, 
Metil alkol, triklorofenol ve ağ bazlı boya. 
Etil alkol, pentaklorofenol, ebze yağı, 
Propil alkol, tetrakloroetilen, akıt, izopro-
panol ve rietilamin. Matbaa mürekkebi, 
zobütanol ve dimetilformamid gibi

malzemelerde kullanılabilir. 




