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Hakkımızda
Sebat kuruluş tarihi olan, 2000’den bu yana uzmanlığı ve üretim gücü ile yanı başınızda.
Fomy markası adı altında manuel dispenser kartuşlu sistemleri, ankastre dispenser kartuşlu sistemlerini
üretmektedir. Köpük sabun sınıfında el temizleme köpüğü olarak classic, antibakteriyel, hassas cilt ve doğal çeşitleri
ile tüketicilerine zengin ürün yelpazesini sunmaktadır. Aynı zamanda Fomy markası adı altında alkolsüz el dezenfektan
köpüğü, alkollü el ve cilt dezenfektanı, şampuan, oto köpük şampuanı imalatı alanında ürün çeşitliliği ile hizmet
vermektedir.

2007’den bu yana Paky markası adı altında bulaşık temizleyici, cam temizleyici, yüzey temizleyici ve konsantre yüzey
temizleyici ürünlerini hizmetinize sunmuştur. Profesyonel kullanımlar için antibakteriyel alkollü el ve cilt dezenfektanı, oto
şampuanı, bulaşık temizleyici, yüzey temizleyici, cam temizleyici, endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı ve parlatıcısı
çeşitleriyle üretimlerini sektörünün öncüsü olarak sürdürmektedir.
Tesis yönetim şirketleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler, oteller, bankalar, oto yıkama servisleri, alışveriş merkezleri,
restoranlar, catering hizmeti veren şirketler, spa merkezleri, spor salonları, ofisler, okullar, akaryakıt istasyonları, eğlence
merkezleri gibi tüm toplu kullanım alanlarında, son teknolojiyle üretilmiş temizlik ve hijyen ürünleriyle çözüm ortağınız
olarak sizlerledir.
Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, bizi biz yapan tüm bayilerimize ve nihayi tüketicilerimize Sağlık Bakanlığından
biyosidal ürün ruhsatlı, TS 11885 standartlı, “Sebat Kimya üretim tesisi” GMP ISO 9001 kalite sertifikalı, aynı zamanda skopbio
laboratories, QACS ltd. Quality assurance & control systems ve TİTCK’ye (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) yaptırılan
dermatoloji testleri onaylanmış ürünlerimizi sunuyoruz.
Türkiye'de kendi tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerimizin gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalarda alıcısı
bulunmaktadır. Ürünlerimizi, yurt içi piyasalara toptancılar, tesis yönetim şirketleri ve bayilerimiz vasıtasıyla ulaştırıyoruz.
Bununla beraber dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen ürünlerimizle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Mevcut
üretimimizin % 50’den fazlası Ortadoğu, Avrupa ve Afrika’daki çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Sebat Kimya, hijyenik
kartuşlu dispenser sistemleri ve profesyonel temizlik ürünleri denildiğinde akla ilk gelen firma olmayı başarmıştır. Fomy
ve Paky markalı ürünlerimizle sektörün lideri olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.
Dünyadaki gelişmeler, yeni pazarlama ve satın alma usullerine uyum sağlamayı, e-ticaret ve dijital pazar altyapısını
oluşturmayı zorunlu hâle getirmiştir. Bu zorunluluktan hareketle, Sebat Kimya sektörüne öncü olarak fomymarket.com
satış sitesini yapılandırarak faaliyete geçirmiştir. Bu site dışında Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinde de mağazalar
açarak satış ağını genişletmeyi amaçlamıştır.

Sebat Kimya
Marka Tescil Belgesi

Fomy
Marka Tescil
Belgesi

GMP İyi Üretim
Uygulamaları

1

Paky
Marka Tescil
Belgesi

ISO
9001-2015 Sertifikası

TSE 11885
Belgesi

ISO
45001-2018 Sertifikası

TSE Covid 19
Güvenli Üretim
Belgesi

ISO
14001-2015 Sertifikası

MARKALARIMIZ

FOMY

2000 yılında doğmuştur
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

2007 yılında doğmuştur
Tam temizlik için Paky
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

NEDEN FOMY ?

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar. Güvenli ve sağlıklı temizlik, yoğun kullanımlar için
idealdir. Fomy’nin sihirli pompasının sunduğu büyülü, yumuşak, kremsi köpüğünün, üst notasında, orta notasında ve
alt notasında hissedeceğiniz kalıcı kokuları ile karşılaştığınızda tercihiniz olacaktır. Fomy köpük sabun, sıvı sabunlardan tamamen farklıdır. Özel köpük formülü kusursuz hijyen sağlar.
Her kullanımda sadece 0,7 gr Fomy sıvısı, özel pompa tasarımı sayesinde 20 kat havayla birleşerek ipeksi bir köpüğe
dönüşür. Bu özelliği ile sıvı sabunlara göre çok daha ekonomik, çok daha sağlıklıdır. pH 5.5 değerinde olduğu için ve alkali
içermediğinden cildinizi asla tahriş etmez.
Fomy Temizlik Köpüğü, 2000 yılından beri classic, hassas cilt, doğal, antibakteriyel çeşitleri ile ürünlerini
kullanıcılarına hızlı ve pratik temizlik için fomy sloganı ile sunmaktadır.
Fomy temizlik köpüğü sağlık bakalığından biyosidal ürün ruhsatına, TS 11885 standardına ve “Sebat Kimya üretim tesisi”
GMP ISO 9001 kalite sertifikasına sahiptir. Aynı zamanda skopbio laboratories ve QACS ltd. Quality assurance & control
systems dermotoloji testleri mevcuttur. Fomy Temizlik Köpüğü TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) onaylı olup,
dermotolojik olarak test edilmiştir.

Fomy
Marka Tescil
Belgesi

Fomy Antibakteriyel
El Temizleme Köpüğü
Biyosidal
Ürün Ruhsatnamesi

El Yüz Vücut
Temizleme Köpüğü
Classic

El Yüz Vücut
Temizleme Köpüğü
Hassas Ciltler İçin

El Yüz Vücut
Temizleme Köpüğü
Antibakteriyel

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 karşılaştığınızda 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.

NEDEN KARTUŞLU SİSTEM ?

Bidondan doldurulan açık sıvılar hava ile temas ederek bakteri ve mikropları aktarıldıkları ünitelere taşırlar. Bu işlem
sonrasında kullanılan temizlik ürünü içerisinde bakteri ve mikropları barındırdığı için hıjyenik bir temizlik sağlamaz ve
hastalıklara yol açar. Fomy Temizlik Köpüğü ise, direkt olarak imalattan özel kartuşlara güvenli bir şekilde doldurulduğu
için ürünü virüs ve bakterilere karşı korumuş olur, Bu sayede %100 hijyenik ürün elde edilmiş olur. Bu ürün ile hızlı ve pratik,
hijyenik insan sağlığını koruyan köpük sabuna kavuşulmuş olunur.
Fomy Köpük Sabun Kartuşlu Hijyenik Sistem; kolay montajı, kartuşunun pratik takılması ve kontrollü kullanımıyla güvenli,
ekonomik ve sağlıklı temizlik sağlar. Yoğun Kullanımlar İçin İdealdir. Kartuş şişelerinin üretiminde çevreye duyarlı, geri
dönüşümlü polietilen tercih edilmiştir. Bu sebeple tek kullanımlık olan kartuşlu hijyenik sistem, bittikten sonra çevre kirliliğine
sebep olmaz.
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DİSPENSERLER
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FOMY Profesyonel

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy
Manuel

DİSPENSER
Krom,beyaz,siyah,gri renklerde,

1000 ml ve 900 ml
dekorasyonunuzu tamamlayıcı konforlu
kullanım sağlayan
“manuel dispenser”dir.

Krom

Beyaz

Siyah

Gri

FOMY
PROFESYONEL

Kartuşlu Hijyenik Sistem
Kolay montaj
Pratik Takma
Kontrollü kullanım
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik
Yoğun Kullanımlar İçin İdeal
Dengeli Tasarım

Manuel Dispenser

KARTUŞ

Classic, Hassas Cilt, Antibakteriyel, Elde
Bulaşık, Sanayi,çeşitleri ile

1000 ml ve 900 ml
ürüne bakteri ve virüs bulaşmasını önleyen
”Kartuşlu” hijyenik sistemdir.
5

900 ml
1000 ml

FOMY Profesyonel Dispenser 1000 ml
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Sıvı sabun pompaları; bir basmada ortalama 2 gr sıvı vermektedir. Kullanıcılar pompaya iki veya üç kez basarak
ortalama dört veya beş gram sıvı sarf etmektedirler.
Fomy pompası, 0.7 gr sıvıyı yirmi katı hava ile karıştırarak ince ve ideal bir köpük oluşturur. Böylece tüketici yaklaşık 0.7
gr ile elini yıkamakta ve çok az sıvı sarf etmektedir. Fomy sıradan sıvı sabunlardan beş kat, sıradan köpük
sabunlardan iki kat daha ekonomiktir. Ancak bunun için dispenserin arka kapağındaki kullanım tarifi uygulanmalıdır.

SIRADAN SABUNLAR İLE FOMY KÖPÜK SABUN MUKAYESE TABLOSU
SIRADAN SABUNLAR
YIKAMA ADEDİ

FOMY KÖPÜK SABUN
YIKAMA ADEDİ

EKONOMİK

SIRADAN 1000 ml DÖKME SIVI SABUN

300

1500

5 KAT

SIRADAN 1000 ml DÖKME KÖPÜK SABUN

750

1500

2 KAT

Fomy sıradan sabunlara göre daha ekonomiktir!

Kartuşlu Hijyenik Sistem
Kolay montaj
Pratik Takma
Kontrollü kullanım
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik
Yoğun Kullanımlar İçin İdeal
Dengeli Tasarım

BEYAZ

KROM

GRİ

SİYAH
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FOMY Profesyonel Kartuş 1000 ml
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Classic

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğüyle ideal bir temizlik sağlar. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir
temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Turunçgiller okaliptus biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane,
çiçeksi, kokusu ile orta notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el
temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Paraben içermez.
Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği, köpüğünün arınması kolay ve pratiktir. Kartuşlu sistem
bakteri üremez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha
ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik , koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.

Antibakteriyel

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar.
Yoğun kullanımlar için idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği, ylangı ylang kokusu ile
orta notasında; odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy antibakteriyel
el temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır.
Sles, triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ellerinizde en üst düzeyde koruma sağlar. Kartuşlu
sistem bakteri üretmez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat
daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Hassas Cilt

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülüyle hassas, kuru ve sert ciltlerin ihtiyacına göre kremli olarak geliştirilmiştir. Kontrollü kullanım özelliğiyle
güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında; su,
beyaz çiçeksi, balzemik kokusu ile orta notasında; karamel ve yağlı beyaz misk kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar.
Özellikle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içeren ürün, günlük kullanım için idealdir. Cildi kurutmadan narin ve
derinlemesine temizler. Cildinizin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırarak cildinizin kurumasını, sertleşmesini
ve deride oluşan aşırı dökülmeleri azaltır. Bu özellikleri ile Fomy hassas cilt el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık
vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sles, paraben içermez. Hipoalerjeniktir, alerjiye sebep olmaz. Kozmetik yönetmeliği
gereği, tüm testlerden geçmiştir. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Köpüğünün
arınması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. Kartuşlu sistem bakteri üretmez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına
uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.

Elde Bulaşık
TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1000 ml

Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Ferah, greyfurt esanslı tatlı kokusuyla üst notasında,
yasemin, çiçeksi, şeftali kokusuyla orta notasında; tatlı kokusuyla alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy elde
bulaşık temizlik köpüğü artık sizin vazgeçilmeziniz olacaktır.
Harika köpüğü bulaşıklarınızda iz bırakmaz. Kartuşlu sistem bakteri üretmez. Özel formülüyle ciltle uyumludur. Kaliteli
köpüğüyle ideal bir temizlik sağlar. Sıvı deterjanlara göre beş kat daha ekonomiktir. “Özel dispenseri ile” kullanıldığında
ortalama bin beş yüz adet tabak veya bardak yıkanabilir.

Sanayi

EL TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1000

ml

Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Üst notasında, orta
notasında ve alt notasında limonun etkili kokusuyla kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy sanayi el temizlik köpüğü artık
vazgeçilmeziniz olacaktır.
Kremli köpüğü ile hoş bir his bırakır. Sanayi yağ ve kirleri için geliştirilmiştir. Temizlik ve durulamada kolaylık sağlar.
Kartuşlu sistem bakteri üretmez. Sıvı deterjanlara göre daha ekonomiktir. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun
olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
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FOMY Profesyonel Dispenser 900 ml
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Sıvı sabun pompaları; bir basmada ortalama 2 gr sıvı vermektedir. Kullanıcılar pompaya iki veya üç kez basarak
ortalama dört veya beş gram sıvı sarf etmektedirler.
Fomy pompası, 0.7 gr sıvıyı yirmi katı hava ile karıştırarak ince ve ideal bir köpük oluşturur. Böylece tüketici yaklaşık 0.7 gr
ile elini yıkamakta ve çok az sıvı sarf etmektedir. Fomy sıradan sıvı sabunlardan beş kat, sıradan köpük sabunlardan
iki kat daha ekonomiktir. Ancak bunun için dispenserin arka kapağındaki kullanım tarifi uygulanmalıdır.

Köpük Dispenserler 900 ml

FOMY
PROFESYONEL

Kartuşlu Hijyenik Sistem
Kolay montaj
Pratik Takma
Kontrollü kullanım
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik
Yoğun Kullanımlar İçin İdeal
Dengeli Tasarım

BEYAZ

GRİ
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FOMY Profesyonel Kartuş 900 ml
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Classic

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 900

ml

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğüyle ideal bir temizlik sağlar. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir
temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Turunçgiller okaliptus biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane,
çiçeksi, kokusu ile orta notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el
temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.

pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Paraben içermez.

Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği, köpüğünün arınması kolay ve pratiktir. Kartuşlu sistem
bakteri üremez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha
ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır. Tüm
ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.

Antibakteriyel

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 900

ml

Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir
temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği,
ylangı ylang kokusu ile orta notasında; odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu
özellikleri ile Fomy antibakteriyel el temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.

pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir
his bırakır. Sles, triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ellerinizde en üst düzeyde
koruma sağlar. Kartuşlu sistem bakteri üretmez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak
kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır.

Şampuan

KÖPÜK ŞAMPUAN 900

ml

Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik
meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında, su, beyaz çiçeksi, balzemik, kokusu ile orta notasında, karamel, yağlı
beyaz misk kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy saç ve vücut şampuanı artık sizin
vazgeçilmezinizdir.

pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Saçlarınızda parlaklık ve ipeksi bir his bırakır. Kartuşlu sistem bakteri
üretmez. Sağlıklı bir temizlik ve hijyen sağlar. Saçlarınızın kolayca taranmasını sağlar. Kolay ve pratik olarak
kullanılabilir. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uyularak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha
ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır. Tüm ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.
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FOMY Profesyonel Ankastre
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Ankastre

DİSPENSER
Şık krom gövdesi, ayarlı kiti ile,
tüm lavabo ve mutfak tezgah
kalınlıklarına, “mermer,granit,laminant,
çimstone,akrilik” rahatlıkla monte edilebilen;
Konforlu kullanım sağlayan
“Ankastre dispenser”dir.

FOMY
PROFESYONEL

Kartuşlu Hijyenik Sistem
Kolay montaj
Pratik Takma
Kontrollü kullanım
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik
Yoğun Kullanımlar İçin İdeal
Dengeli Tasarım

Ankastre

KARTUŞ

Classic, Hassas Cilt, Antibakteriyel, çeşitleri ile,
ürüne bakteri ve virüs bulaşmasını önleyen

1000 ml
”Kartuşlu” hijyenik sistemdir.

1000 ml
10

FOMY Profesyonel Ankastre Kartuş
Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Classic

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğüyle ideal bir temizlik sağlar. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik
sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Turunçgiller okaliptus biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane, çiçeksi, kokusu ile
orta notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el temizleme köpüğü artık
vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Paraben içermez. Kozmetik
yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği, köpüğünün arınması kolay ve pratiktir. Kartuşlu sistem bakteri üremez.
“Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu etkinlik
(challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.

Antibakteriyel

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun
kullanımlar için idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği, ylangı ylang kokusu ile orta notasında;
odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy antibakteriyel el temizleme köpüğü
artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Sles,
triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ellerinizde en üst düzeyde koruma sağlar. Kartuşlu sistem
bakteri üretmez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı sabunlardan beş kat daha
ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu etkinlik
(challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.

Hassas Cilt

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1000

ml

Özel formülüyle hassas, kuru ve sert ciltlerin ihtiyacına göre kremli olarak geliştirilmiştir. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve
sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında; su, beyaz çiçeksi,
balzemik kokusu ile orta notasında; karamel ve yağlı beyaz misk kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Özellikle yumuşak ve
cilde dost etken maddeler içeren ürün, günlük kullanım için idealdir. Cildi kurutmadan narin ve derinlemesine temizler. Cildinizin
yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırarak cildinizin kurumasını, sertleşmesini ve deride oluşan aşırı dökülmeleri azaltır.
Bu özellikleri ile Fomy hassas cilt el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sles, paraben içermez. Hipoalerjeniktir, alerjiye sebep olmaz. Kozmetik yönetmeliği gereği,
tüm testlerden geçmiştir. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Köpüğünün arınması, temizleyiciliği
kadar kolay ve pratiktir. Kartuşlu sistem bakteri üretmez. “Özel dispenseri ile” kullanım talimatına uygun olarak kullanıldığında, sıvı
sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu etkinlik
(challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
Tüm ürün bildirimleri Titck'in UTS sisteminde kayıtlıdır.
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KÖPÜK SABUN
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Classic
Üst notasında
Turunçgiller,okaliptus,
biberiye kokusu ile
orta notasında
bitkisel, nane,
çiçeksi kokusu ile
alt notasında
odunsu
kokusu ile kalıcılık sağlar

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 300

ml-500 ml

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar. Kontrollü kullanım, güvenli ve sağlıklı temizlik,
yoğun kullanımlar için idealdir. Turunçgiller, okaliptus, biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane, çiçeksi,
kokusu ile orta notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el
temizleme köpüğü artık sizin vazgeçilmezinizdir.
pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi ve
yumuşak hoş bir his bırakır. Paraben içermez. Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği
de arınması da kolay ve pratiktir .“Özel pompası ile” sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır.
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Antibakteriyel
Üst notasında
Taze, aldehidik, yeşil
kokusu ile
orta notasında
gül, müge çiçeği,
ylangı ylang kokusu ile
alt notasında
odunsu, kumarin (vanilya)
kokusu ile kalıcılık sağlar

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 300

ml-500 ml

Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir
temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği,
ylangı ylang kokusu ile orta notasında; odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu
özellikleri ile Fomy antibakteriyel el temizleme köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü
sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Sles, triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı
oldukça etkilidir. Ellerinizde en üst düzeyde koruma sağlar. “Özel pompası ile” sıvı sabunlardan beş kat daha
ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır.
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Hassas Cilt
Üst notasında
Tropik meyveler, yeşil
kokusu ile
orta notasında
su, beyaz çiçeksi,
balzemik kokusu ile
alt notasında
karamel, yağlı beyaz misk
kokusu ile kalıcılık sağlar

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 300

ml-500 ml

Özel formülüyle hassas, kuru ve sert ciltlerin ihtiyacına göre kremli olarak geliştirilmiştir. Kontrollü kullanım
özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik meyveler, yeşil kokusu ile
üst notasında; su, beyaz çiçeksi, balzemik kokusu ile orta notasında; karamel, yağlı beyaz misk kokusu ile alt
notasında kalıcılık sağlar. Özellikle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içeren ürün, günlük kullanım için
idealdir. Cildi kurutmadan narin ve derinlemesine temizler. Cildinizin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri
kazandırarak cildinizin kurumasını, sertleşmesini engeller, deride oluşan aşırı dökülmeleri azaltır. Bu özellikleri
ile Fomy hassas cilt el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sles, paraben içermez. Hipoalerjeniktir, alerjiye sebep olmaz. Kozmetik
yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde
ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Köpüğünün arınması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel
pompası ile” sıvı sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır.
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Doğal
üst notasında
Bitkisel, taze
kokusu ile
orta notasında
yasemin, ylangı ylang
kokusu ile
alt notasında
tatlı
kokusu ile kalıcılık sağlar

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 300

ml-500 ml

Doğal içerikli hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Kontrollü kullanım özelliğiyle güvenli ve sağlıklı bir temizlik
sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Özel formülüyle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içerir. Bitkisel,
taze kokusu ile üst notasında; yasemin, ylangı ylang kokusu ile orta notasında; tatlı kokusu ile alt notasında
kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy doğal el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi,
yumuşak ve hoş bir his bırakır. Sles, paraben ve petrokimya türevleri içermez. Kozmetik yönetmeliği gereği,
tüm testlerden geçmiştir. Köpüğünün arıtılması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel pompası ile” sıvı
sabunlardan beş kat daha ekonomiktir.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik,
koruyucu etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile
yapılmaktadır.
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FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

EKONOMİK BOY
Fomy Temizlik Köpüğü, classic, hassas cilt, doğal, antibakteriyel çeşitleri ile güvenli ve
sağlıklı temizlik sunar.
EKONOMİK BOY 1800 ml size uzun kullanımlar sağlar.

300 ml kullanım şişesini 6 kez, 500 ml kullanım şişesini 3,5 kez doldurur. “Özel
daraltılmış ağzı ile” kullanım şişesinin doldurulması çok kolaydır.

FOMY
K�����

FOMY
Clas�i�

KÖPÜK SABUN
1800 ml lik Ekonomik Boy
300 ml kullanım şişesini 6 kez
500 ml kullanım şişesini 3,5

kez doldurur.
Since 2000

Kolay doldurma
Güvenli ve Sağlıklı Temizlik

KALİTELİ KÖPÜĞÜ İLE TEMİZLİĞİ KOLAY VE PRATİKTİR
• pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. • El temizliğinde rahatlıkla kullanılabilir.
• Kaliteli köpüğü ile ideal bir temizlik sağlar. • Kremsi köpüğü ile hoş bir his oluşturur.
• Temizliği de arınması da kolay ve pratiktir. • El yıkama alışkanlığı kazandırır.
KULLANMA ŞEKLİ:
Önce elinizi su ile ıslatınız. Pompaya bir defa basıp köpük alınız. Islak elle ovalayarak
daha da köpürtünüz. Yeterince temizledikten sonra durulayınız.
ÜRÜN BİLEŞİMİ:
Aqua, Sodium Laureth Sulfate (%5 - 15), Disodium Laureth Sulfosuccinate,
Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Peg-7 Glyceryl Cocoate, Parfume,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citric acid, Citronellol.
UYARI:
Ürünü gözle temas ettirmeyiniz ve kesinlikle yutmayınız. Gözle temas durumunda göz
kapaklarını aralayarak bol suyla yıkayın. Yutulması durumunda ağzı güzelce çalkalayınız
ve tıbbi tavsiye alın.
Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

ÜRÜN TİPİ: TİP 3 - KÖPÜK OLUŞTURAN SIVI

ÜRETİM / SON KULLANMA
TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

17

1800 ml

Uzun Kullanımlar İçin İdeal

FOMY Köpük Sabun

Hızlı ve pratik temizlik için Fomy

Ekonomik Boy Şişeleri 1800
Classic

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1800

ml

ml

Özel formülü sayesinde, kaliteli köpüğüyle ideal bir temizlik sağlar.Güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun
kullanımlar için idealdir. Turunçgiller okaliptus biberiye kokusu ile üst notasında, bitkisel, nane, çiçeksi, kokusu ile orta
notasında, odunsu kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy classic el temizleme köpüğü artık
vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Paraben içermez.
Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden geçmiştir. Temizliği, köpüğünün arınması kolay ve pratiktir. “Özel
daraltılmış ağzı ile” doldurulması kolaydır.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Antibakteriyel

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 1800

ml

Özel formülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için
idealdir. Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında; gül, müge çiçeği, ylangı ylang kokusu ile orta notasında;
odunsu, kumarin (vanilya) kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy antibakteriyel el temizleme
köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur, cildi tahriş etmez. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his
bırakır. Sles, triclosan ve paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ellerinizde en üst düzeyde koruma sağlar.
“Özel daraltılmış ağzı ile” doldurulması kolaydır.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Hassas Cilt

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1800

ml

Özel formülüyle hassas, kuru ve sert ciltlerin ihtiyacına göre kremli olarak geliştirilmiştir. Güvenli ve sağlıklı bir temizlik
sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir. Tropik meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında; su, beyaz çiçeksi, balzemik
kokusu ile orta notasında; karamel ve yağlı beyaz misk kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Özellikle yumuşak ve
cilde dost etken maddeler içeren ürün, günlük kullanım için idealdir. Cildi kurutmadan narin ve derinlemesine temizler.
Cildinizin yumuşaklığını ve pürüzsüzlüğünü geri kazandırarak cildinizin kurumasını, sertleşmesini ve deride oluşan aşırı
dökülmeleri azaltır. Bu özellikleri ile Fomy hassas cilt el, yüz, vücut temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sles, paraben içermez. Hipoalerjeniktir, alerjiye sebep olmaz. Kozmetik yönetmeliği
gereği, tüm testlerden geçmiştir. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak ve hoş bir his bırakır. Köpüğünün
arınması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel daraltılmış ağzı ile” doldurulması koıaydır.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Doğal

EL YÜZ VÜCUT TEMİZLİK KÖPÜĞÜ 1800

ml

Doğal içerikli hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Güvenli ve sağlıklı bir temizlik sağlar. Yoğun kullanımlar için idealdir.
Özel formülüyle yumuşak ve cilde dost etken maddeler içerir. Bitkisel, taze kokusu ile üst notasında; yasemin, ylangı
ylang kokusu ile orta notasında; tatlı kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy doğal el, yüz, vücut
temizlik köpüğü artık vazgeçilmeziniz olacaktır.
pH’ı 5.5 olduğu için ciltle uyumludur. Sihirli pompasının sunduğu bir birim kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi, yumuşak
ve hoş bir his bırakır. Sles, paraben ve petrokimya türevleri içermez. Kozmetik yönetmeliği gereği, tüm testlerden
geçmiştir. Köpüğünün arıtılması, temizleyiciliği kadar kolay ve pratiktir. “Özel daraltılmış ağzı ile” doldurulması kolaydır.
Ürünlerimiz kozmetik ve biyosidal yönetmeliğine uygun olarak üretilmektedir. Dermatolojik, mikrobiyolojik, koruyucu
etkinlik (challenge) testleri ve ürün güvenlik değerlendirmeleri akredite laboratuvarlar aracılığı ile yapılmaktadır.
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ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ
DEZENFEKTAN
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FOMY Dezenfektan

Hızlı ve pratik dezenfekte için Fomy

Dezenfektan
EL DEZENFEKTAN KÖPÜĞÜ

(Alkolsüz)

500 ml - 300 ml

Fomy Alkolsüz El Dezenfektan Köpüğü İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal üründür. Kullanmadan önce, ürün etiketini ve
kullanım şekillerini mutlaka dikkatlice okuyarak kullanınız. Sebat Kimya labaratuvarlarında oluşturulmuş özel formülü
sayesinde bakteri ve mantarların % 99,9’unu yok eder. Provitamin B5 ve aleovera sayesinde cildinizi kurutmaz. Tropik
meyveler, yeşil kokusu ile üst notasında, yasemin, çiçeksi, şeftali kokusu ile orta notasında, tatlı kokusu ile alt notasında
kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy alkolsüz köpük el dezenfektanı sizin vazgeçilmezinizdir. Alkolsüz formülüyle
İçerisindeki aktif maddeler sayesinde etkinliğinde hiçbir azalma olmadan etkin koruma sağlar. T.C. Sağlık Bakanlığı
Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir. Hızlı etki, maksimum koruma sağlar. Durulanmaz.
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FOMY Dezenfektan

Hızlı ve pratik dezenfekte için Fomy

FOMY
DEZENFEKTAN

1000 ml lik Kullanım Şişesi
Her Türlü Ayaklı Dezenfaktan
Kullanım Keoskuna Uygun
Manuel Kullanıma Uygun
Kolay Kullanım
Güvenli ve Sağlıklı Alkol BazlıDezenfektan

Dirsekli Kullanım Aparatına Uygun

Trigger Sprey Kullanımına Uygun

Dezenfektan
ALKOL BAZLI EL VE CİLT DEZENFAKTANI

(Alkollü)

1000 ml

Fomy Alkol Bazlı El ve Cilt Dezenfaktanı İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal bir üründür. Kullanmadan önce, ürün etiketini ve
kullanım şekillerini mutlaka dikkatlice okuyarak kullanınız. Virüs, bakteri ve mantarların % 99,9’unu yok eder. Sebat Kimya
labaratuvarlarında oluşturulmuş özel formülü sayesinde cildi kurutmaz, tahriş etmez. Aldehidik, lavanta, biberiye, yeşil
kokusu ile üst notasında, yasemin, tonka fasülyesi, gül, menekşe kokusu ile orta notasında balzamik, misk, tatlı, vanilya,
çam kokusu ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy alkollü el dezenfektanı sizin vazgeçilmezinizdir. T.C.
Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün ruhsatına sahiptir. Hızlı etki, maksimum koruma sağlar.
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GENEL TEMİZLİK
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Genel Temizlik

Tam temizlik için Paky

BULAŞIK
DETERJANI
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.

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.
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Genel Temizlik

Tam temizlik için Paky

CAM
TEMİZLEYİCİ Köpük-Sprey

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.)

CAM TEMİZLEYİCİ

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
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Genel Temizlik

Tam temizlik için Paky

YÜZEY
TEMİZLEYİCİ Çok Amaçlı

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

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
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Genel Temizlik

Tam temizlik için Paky

YÜZEY
TEMİZLEYİCİ Konsantre

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 notasında
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.
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.

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

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
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FOMY Profesyoneller

Hızlı
ve pratik
temizlik
için için
Fomy.
Hızlı
ve pratik
temizlik
Fomy

SEBAT KİMYA, kuruluşu olan 2000 yılından bu yana Fomy markası ile köpük sabun alanında % 100 Hijyenik kartuşlu sistemleri,1000 ve 900 ml ile (ekonomik dolum şişesi) 1800 ml, günlük kullanım şişesi 500 ml ve 300 ml ürünlerini tüketicilerine
sunmaktadır. Aynı zamanda da yoğun kullanımlar için profesyoneller sınıfında da Fomy antibakteriyel köpük sabun 5 L,
Fomy köpük oto şampuanı 5 L - 10 L - 20 L ürünleri ile üretimini sürdürmektedir.

Antibakteriyel

EL TEMİZLEME KÖPÜĞÜ

5L

Yoğun kullanımlar için 5L Özel fomülü sayesinde bakterilerin % 99,9’unu yok eder. Güvenli ve sağlıklı temizlik, yoğun kullanımlar için idealdir.
Taze, aldehidik, yeşil kokusu ile üst notasında, gül, müge çiçeği, ylangı ylang kokusu ile orta notasında, odunsu, kumarin (vanilya) kokusu
ile alt notasında kalıcılık sağlar. Bu özellikleri ile Fomy antibakteriyel el temizleme köpüğü artık sizin vazgeçilmezinizdir.
pH’ı 5.5 olduğu ciltle uyumludur, tahriş etmez. Kremli köpüğü sayesinde ciltte ipeksi ve yumuşak hoş bir his bırakır. Sles, triclosan ve
paraben içermez. Bakterilere karşı oldukça etkilidir. Ellerinizde maksimum koruma sağlar.

Oto Şampuanı 5 L - 10 L - 20 L

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. İçeriğinde ki aktif köpüğü sayesinde araç yüzeylerinde, kaporta ve tamponlarda oluşan ağır kir ve
yağ kalıntılarının temizlemesinde zor kirleri kolayca çıkartır. Her türlü araçta oluşan ağır kir ve lekelerin dış temizliği için fırçasız olarak
kullanılır. Oto boya ve cilasına zarar veren kimyasal içermez. İşçilik ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Kokusuzdur.
KULLANIM ŞEKLİ: -60 litrelik basınçlı oto yıkama makinesinin haznesine 1 litre fomy köpük oto şampuanı koyunuz. -90 litrelik basınçlı oto
yıkama makinesinin haznesine 1.5 litre fomy köpük oto şampuanı koyunuz. -Basınçlı suyla karışan şampuanı, tabanca vasıtası ile aracın
bütün yüzeyine püskürtünüz. -Basınçlı su tabancası ile aracın üzerindeki köpüğü ve kirleri temizleyiniz. -Pırıl pırıl olan aracı yumuşak bir
bezle kurulayınız.
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Profesyoneller

Tam temizlik için Paky

Sarı

ELDE BULAŞIK TEMİZLEYİCİ

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. 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. Bu özellikleri ile Paky Bulaşık Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir.

Yeşil

ELDE BULAŞIK TEMİZLEYİCİ

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. 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. Bu özellikleri ile Paky Bulaşık Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir.

CAM TEMİZLEYİCİ

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. 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.

Çok Amaçlı

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. 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.
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Tam temizlik için Paky

Konsantre

YÜZEY TEMİZLEYİCİ

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L. 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 notasında kalıcılık
sağlar. Bu özellikleri ile Paky Konsantre Yüzey Temizleyici artık sizin vazgeçilmezinizdir. “Eşsiz kokuları” ile ferahlık verir.

ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI

ENDÜSTRİYEL

BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI
ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
DETERJANI
KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir -Her su
sertliğinde etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez -Gümüş ve
alüminyum kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5, Metasilikat <
%5 içerir. • Güneş ve sıcaktan koruyunuz.
KULLANIM MİKTARLARI

Endüstriyel

SU SERTLİĞİ
Yumuşak su (10° dH ve altı) - 2-3

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 3-4

Sert su (15° dH ve üzeri) - 4-5

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.• El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde
kullanmayınız.
• Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.• Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol
suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.• Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz.• Zehirlenme
durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI: Ciddi yanıklara neden olur.

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir
-Her su sertliğinde etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez
-Gümüş ve alüminyum kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5,
Metasilikat < %5 içerir. • Güneş ve sıcaktan koruyunuz.
SU SERTLİĞİ

KULLANIM MİKTARLARI

Yumuşak su (10° dH ve altı) - 2-3

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 3-4

Sert su (15° dH ve üzeri) - 4-5

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.• El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde
kullanmayınız. • Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.• Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde
bol suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz.• Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz.•
Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI: Ciddi
yanıklara neden olur.

KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir -Her su sertliğinde
etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez -Gümüş ve alüminyum
kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5, Metasilikat < %5 içerir. •
Güneş ve sıcaktan koruyunuz.
SU SERTLİĞİ
KULLANIM MİKTARLARI

Yumuşak su (10° dH ve altı) - 2-3

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 3-4

Sert su (15° dH ve üzeri) - 4-5

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: • Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.• El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız.
•
Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.• Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol suyla yıkayınız ve doktora
başvurunuz.• Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz.• Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi
(UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI: Ciddi yanıklara neden olur.
Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

20 L

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

10 L

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

5L

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L Paky Endüstriyel Bulaşık Deterjanı, kokusuzluk istenen tüm kullanımlar için idealdir. Endüstriyel bulaşık
makinelerinde otomatik dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir. Her su sertliğinde etkilidir. Bulaşıklar üzerindeki yemek
artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir. Bu özellikleri ile Paky Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı artık sizin
vazgeçilmezinizdir. Not: Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez. Gümüş ve alüminyum kaplı malzemeler üzerinde
kullanmayınız.

ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI

ENDÜSTRİYEL

BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI
ENDÜSTRİYEL
BULAŞIK MAKİNESİ
PARLATICISI
KULLANIM ALANLARI: -Bulaşık makinelerinde otomatik dozaj pompaları ile kullanılan likit yardımcı durulama maddesidir.
-Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır ve her su sertliğinde etkilidir -Temizlenmiş bulaşıkların lekesiz bir şekilde
kurumasını sağlar ve parlatır -En yüksek sıcaklıklarda bile ideal sonuç verir -Parfümsüzdür, koku bırakmaz.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elle kullanımından kaçınmalıdır -Elde bulaşık yıkamada
kullanılması tavsiye edilmez -Güneş ve ışıktan koruyunuz.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Kümensülfonat %5-15, Noniyonik aktif madde %5-15, Sitrik asit < %5, Çözücü < %5 içerir.

KULLANIM MİKTARLARI

Endüstriyel

SU SERTLİĞİ
Yumuşak su (10° dH ve altı) - 0,5-0,75

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 1

Sert su (15° dH ve üzeri) - 1,50

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: -Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz -El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde
kullanmayınız -Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz -Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol suyla
yıkayınız ve doktora başvurunuz -Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz -Zehirlenme
durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

KULLANIM ALANLARI: -Bulaşık makinelerinde otomatik dozaj pompaları ile kullanılan likit yardımcı durulama
maddesidir. -Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır ve her su sertliğinde etkilidir -Temizlenmiş bulaşıkların lekesiz
bir şekilde kurumasını sağlar ve parlatır -En yüksek sıcaklıklarda bile ideal sonuç verir -Parfümsüzdür, koku bırakmaz.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elle kullanımından kaçınmalıdır -Elde bulaşık yıkamada
kullanılması tavsiye edilmez -Güneş ve ışıktan koruyunuz.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Kümensülfonat %5-15, Noniyonik aktif madde %5-15, Sitrik asit < %5, Çözücü < %5 içerir.

KULLANIM MİKTARLARI

SU SERTLİĞİ
Yumuşak su (10° dH ve altı) - 0,5-0,75

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 1

Sert su (15° dH ve üzeri) - 1,50

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: -Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz -El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde
kullanmayınız -Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz -Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol
suyla yıkayınız ve doktora başvurunuz -Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz
-Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI : Gözleri ve
cildi tahriş edicidir.

KULLANIM ALANLARI: -Endüstriyel bulaşık makinelerinde dozaj pompaları ile kullanılan ana yıkama maddesidir -Her su sertliğinde
etkilidir -Bulaşıklar üzerindeki yemek artıklarını ve kirleri temizler, ağır kokuları giderir.
KULLANIM TALİMATI: -Otomatik dozaj pompası ile kullanılır -Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez -Gümüş ve alüminyum
kaplı malzemeler üzerinde kullanmayınız.
ÜRÜN BİLEŞİMİ: Polifosfat %5-15, Sodyum hipoklorit < %5, Kümensülfonat < %5, Potasyum hidroksit < %5, Metasilikat < %5 içerir. •
Güneş ve sıcaktan koruyunuz.
KULLANIM MİKTARLARI

SU SERTLİĞİ
Yumuşak su (10° dH ve altı) - 0,5-0,75

ÖNERİLEN DOZAJ (g/l)
Orta sert su (10 - 15° dH) - 1

Sert su (15° dH ve üzeri) - 1,50

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: -Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz -El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız
-Çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz -Göz ve cilt için tahriş edicidir. Temas halinde bol suyla yıkayınız ve doktora
başvurunuz -Kesinlikle içmeyiniz, içilmesi durumunda derhal doktora başvurunuz -Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi
(UZEM)’in 114 nolu telefonunu arayınız. UYARI : Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

20 L

Üretici Firma ve İçerik Veri Belgesinin Temin Edilebileceği Adres ve Telefon:
SEBAT KİMYA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Yakuplu Mah. Dereboyu Cad. No: 17 İç Kapı No:1 Beylikdüzü / İstanbul
Tel: +90 212 855 51 00 e-mail: info@fomy.com.tr www.fomy.com.tr

ÜRETİM / SON KULLANMA TARİHİ VE ŞARJ NUMARASI:

10 L

5L

BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI

Yoğun kullanımlar için 5L - 10L - 20L Paky Endüstriyel Bulaşık Parlatıcısı, kokusuzluk istenen tüm kullanımlarda artık sizin vazgeçilmezinizdir.
Bulaşık makinelerinde otomatik dozaj pompaları ile kullanılan likit yardımcı durulama maddesidir. Ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanılır
ve her su sertliğinde etkilidir. Temizlenmiş bulaşıkların lekesiz bir şekilde kurumasını sağlar ve parlatır. En yüksek sıcaklıklarda bile ideal
sonuç verir. Parfümsüzdür, koku bırakmaz. Otomatik dozaj pompası ile kullanılır.
Not: Elle kullanımından kaçınmalıdır. Elde bulaşık yıkamada kullanılması tavsiye edilmez. Güneş ve ışıktan koruyunuz.
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Teknik Detaylar
Ürün Kodu
M012
M009
M001
M013

Ürün Kodu
M016
M006

Ürün Kodu
M014

Barkod
8697426797458
8697426797854
8697426797472
8697426797465

Barkod
8697426797496
8697426797502

Barkod
8697426797489

Dispenserler
Renk

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Beyaz
Siyah
Gri
Krom

Koli

1000 ML
Koli içi 10 adet

70 Karton
700 adet

3 kg - 3,5 kg

0,031875

Renk

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Beyaz
Siyah

Koli

900 ML
Koli içi 10 adet

70 Karton
700 adet

2,8 kg - 3,4 kg

0,0273

Renk

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Krom

Poşet

1000 ML
Poşet içi 1 adet

50 Karton

6,4 kg - 6,9 kg

0,031875

Kartuşlar
Ürün Kodu
N021
N002
N079
N026
N065

Ürün Kodu
N039
N057
N038

Ürün Kodu
N033
N032
N048

Barkod
8697426792347
8697426792477
8697426791913
8697426792361
8697426792569

Barkod
8697426792644
8697426792750
8697426792385

Barkod
8697426792248
8697426792392
8697426791906

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Hassas Cilt
Antibakteriyel
Sanayi
Elde Bulaşık

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

60 Karton
720 adet

12 kg - 13,4 kg

0,02106

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Antibakteriyel
Şampuan

Koli

900 ML
Koli içi 12 adet

63 Karton
756 adet

10,8 kg - 12,2 kg

0,020992

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Hassas Cilt
Antibakteriyel

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

60 Karton
720 adet

12 kg - 13,3 kg

0,024024

Köpük Sabun
Ürün Kodu
N008
N012
N368
N015

Ürün Kodu
N124
N126
N127
N125
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Barkod
8697426797021
8697426797045
8697426797069
8697426797083

Barkod
8697426796185
8697426797724
8697426797731
8697426792446

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Hassas Cilt
Doğal
Antibakteriyel

Koli

300 ML
Koli içi 12 adet

96 Karton
1152 adet

3,6 kg - 5,06 kg

0,0138

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Hassas Cilt
Doğal
Antibakteriyel

Koli

500 ML
Koli içi 12 adet

96 Karton
1152 adet

6 kg - 7,46 kg

0,020097

Teknik Detaylar
Ürün Kodu
N009
N011
N369
N016

Barkod
8697426797014
8697426797038
8697426797052
8697426797076

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Classic
Hassas Cilt
Doğal
Antibakteriyel

Koli

1800 ML
Koli içi 6 adet

60 Karton
360 adet

10,8 kg - 12,5 kg

0,04096

Dezenfektan
Ürün Kodu
N388

Ürün Kodu
N000

Ürün Kodu
N000

Barkod
8697426798370

Barkod
8697426790000

Barkod
8697426798363

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Alkolsüz

Koli

500 ML
Koli içi 12 adet

96 Karton
1152 adet

6 kg - 7,46 kg

0,020097

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Alkolsüz

Koli

1800 ML
Koli içi 6 adet

60 Karton
360 adet

10,8 kg - 12,5 kg

0,04096

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Alkollü

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

- Karton

10 kg - 11,8 kg

0,02295

Genel Temizlik
Ürün Kodu
N076

Ürün Kodu
N134

Ürün Kodu
N121

Ürün Kodu
N133

Barkod
8697426797137

Barkod
8697426797427

Barkod
8697426797434

Barkod
8697426797441

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Konsantre Yüzey

Koli

1800 ML +
Uygulama Şişesi
Koli içi 6 adet

48 adet

10,8 kg - 13,4 kg

0,02784

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Çok amaçlı Yüzey

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

44 Karton

12 kg - 14 kg

0,0315

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Cam Temizleyici

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

44 Karton

12 kg - 13,5 kg

0,0315

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Bulaşık Temizleyici

Koli

1000 ML
Koli içi 12 adet

64 Karton

12 kg - 13,4 kg

0,02496
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Teknik Detaylar

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000

Ürün Kodu
N000

Ürün Kodu
N000
N000
N000
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Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod

Profesyoneller

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Sarı
Sarı
Sarı

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Yeşil
Yeşil
Yeşil

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Cam Temizleyici
Cam Temizleyici
Cam Temizleyici

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Konsantre Yüzey
Konsantre Yüzey
Konsantre Yüzey

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Endüs. Parlatıcı
Endüs. Parlatıcı
Endüs. Parlatıcı

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Endüs. Deterjan
Endüs. Deterjan
Endüs. Deterjan

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Antibakteriyel

Koli

5L/Koli içi 2 adet

64 Bidon

0 kg - 0 kg

0

Çeşit

Ambalaj Türü

Ambalaj Birimi

Palet Birim/Adet

Net - Brüt Ağırlık

m³

Oto Şampuanı
Oto Şampuanı
Oto Şampuanı

Koli
Bİdon
Bidon

5L/Koli içi 2 adet
10L bidon
20L bidon

64 Bidon
36 Adet

0 kg - 0 kg
20 kg - 22,5 kg

0
0,02025

8697426797014 Çok Amaçlı Yüzey
8697426797014 Çok Amaçlı Yüzey
8697426797014 Çok Amaçlı Yüzey

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Barkod
8697426797014

Barkod
8697426797014
8697426797014
8697426797014

Teknik Detaylar Köpük Sabun
13 cm
5 cm

24 cm

19,5 cm

23,5 cm

11 cm

13,5 cm

10 cm

11 cm

4 cm

Dispenserler

7,8 cm

25 cm

10 cm

14,5 cm

17 cm

10 cm

Kartuşlar

28,5 cm

10,5 cm

Ekonomik Boy

9 cm

18,5 cm

19,5 cm

10 cm

Kullanım Şişeleri

30 cm

9,5 cm

Bulaşık Temizleyici
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Teknik Detaylar Genel Temizlik

27 cm

11 cm

Cam Temizleyici
10,5 cm

27 cm

29,5 cm

11 cm

Yüzey Temizleyici ve Konsantre Kullanım Şişesi
10,5 cm
8,3 cm

23 cm

9 cm

18,5 cm

19,5 cm

28,5 cm

10 cm

Dezenfektan
29,5 cm
22 cm

25,5 cm

33 cm

38,5 cm

18 cm

Profesyonel
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