


Sarı
ELDE BULAŞIK TEMİZLEYİCİ 1000 ml
Özel formülü sayesinde, bulaşıklarınızdaki zor yağları  kolayca temizler. Taze, yeşil, greyfurt,  tatlı, portakal kokusu ile üst 
notasında, yasemin, çiçeksi, şeftali kokusu ile orta notasında, tatlı kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. “Eşsiz kokuları” 
ile ferahlık verir. Paky Bulaşık Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir.

Yeşil 
ELDE BULAŞIK TEMİZLEYİCİ 1000 ml
Özel formülü sayesinde, bulaşıklarınızdaki zor yağları  kolayca temizler. Taze, yeşil, greyfurt,  tatlı, portakal kokusu ile üst 
notasında, yasemin, çiçeksi, şeftali kokusu ile orta notasında, tatlı kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. “Eşsiz kokuları” 
ile ferahlık verir. Paky Bulaşık Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir.

Özel formülü sayesinde, bulaşıklarınızdaki zor yağları  kolayca temizler. Taze, 
yeşil, greyfurt,  tatlı, portakal kokusu ile üst notasında, yasemin, çiçeksi, şeftali 
kokusu ile orta notasında, tatlı kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu 
özellikleri ile Paky Bulaşık Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir. “Eşsiz 
kokuları” ile ferahlık verir.
Yumuşak ve cilde dost etken maddeler içeren Paky Bulaşık 
Temizleyici, cildin yumuşaklığını korur. Aynı zamanda emsal 
ürünlerin elde yaptığı tahribatı yapmaz. Cildin kaybetmiş olduğu 
yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırır. 

BULAŞIK 
DETERJANI

Genel Temizlik
Tam temizlik için Paky



CAM
TEMİZLEYİCİ
Özel formülü sayesinde, cam ve parlak yüzeylerde fark edilen mükemmel pırıltılı temizliği sunar. Greyfurt, limon, 
aromatik-taze kokusu ile üst notasında, çam, aquatik, yosunlu kokusu ile orta notasında, amberimsi, sandal ağacı 
kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Paky Cam Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir. “Eşsiz 
kokuları” ile ferahlık verir.
Paky Cam Temizleyici tüm pencere camlarında, cam kapı, vitrin, banyo aynası, duşa kabin, fayans, porselen, seramik, 
buzdolabı, fırın ve mikrodalga gibi ev aletlerinin cam yüzeylerinde, araba ayna ve camları gibi cam ve parlak 
yüzeylerde,güvenle kullanacağınız genel temizleyicidir.

(Plazma ve LCD ekran TV’lerde kullanmayınız.)

Köpük-Sprey

Trigger Spreyli Başlık
Aktif Olması için “ON” Konumuna 

getiriniz
Köpük Elde Etmek için Trigger Spreyi 

Ucundaki Parça İle Kullanınız
Sprey Elde Etmek İçin Trigger Spreyin 

Ucundaki Parçayı Çıkartınız
Temizlenecek Yüzeyden 20-25 cm 

uzakta ve dik tuturak püskürtünüz
Etkili Temizlik ve Hijyen için bir süre 

bekleyiniz

CAM TEMİZLEYİCİ
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Trigger Spreyli Başlık
Aktif Olması için “ON” Konumuna 

getiriniz
Köpük Elde Etmek için Trigger Spreyi 

Ucundaki Parça İle Kullanınız
Sprey Elde Etmek İçin Trigger Spreyin 

Ucundaki Parçayı Çıkartınız
Temizlenecek Yüzeyden 20-25 cm 

uzakta ve dik tuturak püskürtünüz
Etkili Temizlik ve Hijyen için bir süre 

bekleyiniz

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Özel formülü, büyüleyici kokusu sayesinde “mutfak, banyo, cam, kapı, pencere, araç içi-dışı” gibi tüm sert yüzeylerde etkin 
temizlik sağlar. Aldehidik, Narenciye, Taze, Bitkisel, Yeşil, Lavanta kokusu ile üst notasında, Ananas, Beyaz çiçekler, 
Siklamen Çiçeği, Tonka fasülyesi kokusu ile orta notasında, Sabunlu, Vanilya, Amber, Çam, Tefarik kokusu ile alt notasında 
kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Paky Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir. “Eşsiz kokuları” ile ferahlık 
verir.
Paky Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici bileşiminde solvent ihtiva etmeyen, etkili kir-yağ sökme özelliklerine sahip özel 
kimyasallar sayesinde, temizlenen eşya ve kullanılan yüzeyler üzerinde tahrip edici ve renk soldurucu etki göstermez. 
Güçlü bir temizleyici olup halı ve koltukların elyaflarına yerleşmiş kirleri çözer atar. Mutfak, banyo, cam, kapı, pencere, araç 
iç - dış temizliğinde ve tüm sert yüzeylerde kullanılabilir.

YÜZEY
TEMİZLEYİCİ Çok Amaçlı
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Özel formülü sayesinde,yüzeylerde, temizlik ve hijyen sağlar. Seyreltilerek kullanılacağı için cilde zarar vermez. Kir ve 
lekeleri temizler. Aldehidik, Narenciye, Taze, Bitkisel, Yeşil, Lavanta kokusu ile üst notasında, Ananas, Beyaz çiçekler, 
Siklamen Çiçeği, Tonka fasülyesi kokusu ile orta notasında, Sabunlu, Vanilya, Amber, Çam, Tefarik kokusu ile alt notasın-
da kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Paky Konsantre Yüzey Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir. “Eşsiz kokuları” ile 
ferahlık verir.
Paky Konsatre Yüzey Temizleyici Parke, Seramik, Mermer, Halı, Kumaş, Ahşap, Plastik, Cam, Deri, Alüminyum, Mutfak, 
Banyo, Wc, Araç içi ve dışında kullanabilirsiniz.

YÜZEY
TEMİZLEYİCİ

KULLANMA ŞEKLİ: Hafif temizlikler ve camlar için yarım kapak -Kirli yüzeyler  için ekonomik boy şişesinin kapağı ile
1 kapak - Mop ve paspasla yerleri silmek için, 5 litrelik kovadaki suya yarım kapak konsantre ilave edilmelidir.

Konsantre

Trigger Spreyli Başlık
Aktif Olması için “ON” Konumuna 

getiriniz
Köpük Elde Etmek için Trigger Spreyi 

Ucundaki Parça İle Kullanınız
Sprey Elde Etmek İçin Trigger Spreyin 

Ucundaki Parçayı Çıkartınız
Temizlenecek Yüzeyden 20-25 cm 

uzakta ve dik tuturak püskürtünüz
Etkili Temizlik ve Hijyen için bir süre 

bekleyiniz

YÜZEY TEMİZLEYİCİ
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NEDEN PAKY?
 Özel formülü sayesinde,  Paky genel temizlik ürünleri sınıfında elde kullanım ve profesyonel sahada kullanılmak üzere sarı 
yeşil bulaşık temizleyici,  cam temizleyici, çok amaçlı yüzey temizleyici ve konsantre yüzey temizleyici ürünleri ile alanında 
kalitesi ile farklılık oluşturmuştur. Üst notasında, orta notasında ve alt notasında hissedeceğiniz kalıcı kokuları ile karşılaştı-
ğınızda tercihiniz olacaktır. 

    Paky Genel Temizlik ürünlerini, 2007 yılından beri tam temizlik için paky sloganı ile kullanıcılarına  sunmaktadır. 
    Paky genel temizlik ürünleri, TSE standardına ve “Sebat Kimya üretim tesisi” GMP ISO 9001  kalite sertifikasına sahiptir.

Genel Temizlik
Tam temizlik için Paky


