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2008 yılından beri AR-GE çalışması sonucunda 
Dursunoğlu Kimya olarak siz değerli müşterilerimize 
kaliteli hizmet, kaliteli ürün ve ekonomik çözüm sunan 
Poxy Genel Temizlik Ürünleri %100 müşteri memnuniyeti 
odaklı olup 2008 yılından bu yana 500.000'i aşkın tüketici 
kapasitesine sahiptir ve bu sayı günden güne artarak 
devam etmektedir. 

Vizyonumuz, öncelik kendi ülkemizde kendi insanımıza 
ürünümüzü tanıtmak ve tüm Türkiye’ye sesimizi 
duyurmak, ilerleyen aşamalarda ise tüm dünyaya 
tanıtmak ve kullandırmak, dünya genelinde tanınan, 
arzulanan ve hedeenen bir marka haline gelmektir. 

Peki, siz hala Poxy ile tanışmadınız mı?

Poxy Ailesine Hoşgeldiniz...

Üretici  Dağıtıcı Firma
Poxy Temizlik ve Kozmetik
İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Ata Mh. 769 Sk. No:54/3 Efeler / AYDIN
Tel    : 0 256 231 11 11
Faks : 0 256 214 96 66
poxy@poxy.com.tr

Network Marketing Satış Sistemi ve diğer ürün gruplarımız
hakkında detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edin.
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Öncelikle çok amaçlı kullanım alanı içeriği ve kolay püskürtme yöntemi sayesinde 
gündelik hayatınızdaki temizlik için çok ideal bir üründür. İçeriğindeki özel 
nanyonikler sayesinde püskürtülen yüzeyde kirin tutunmasını önler, kolayca 
temizlik sağlar.

Gündelik hayatta en çok karşılaştığımız lekeler; bant yapışkanı ve şakşağı, kahve 
lekesi, çay lekesi, kalıplaşmış lekeler, sigara, tükenmez kalem lekesi, deri, pvc, 
kapı, pencere, dolap, halı, beton, epoxy zemin, ahşap yüzeyler ve zemin. 

Çamaşır lekelerinde kullanımı ise lekeli bölgeye püskürtün ve makinede direk 
yıkayın. Kullanım alanları oldukça geniştir. Ev, fabrika, okul, restoran, araba 
servisleri, alışveriş merkezleri vb. Alanlarda kullanıma uygundur. Örnek verecek 
olursak araba üzerinde reklam giydirmelerini çıkar ttıktan sonraki saksak 
yapışkanını günümüzdeki hiç bir ürün temizlememektedir. Poxy Genel Temizlik ise 
bu yapışkanı yüzeye dahi zarar vermeden kolayca temizler. Poxy Genel Temizlik 
ürünümüz lekeli bölgeye püskürtülerek kuru yaş bez, sünger veya fırça yardımıyla 
kullanılır. Zahmetsizce ve hiçbir şekilde yüzeye metale plastik aksamda kumaşa 
zarar vermeden temizlenmesini sağlar.

Temizlik hiç bu kadar kolay ve güvenilir olmamıştı. Gündelik hayatta 
çıkaramadığınız halı ve koltuk lekeleri, duvardaki is, kalem izleri perdelerde oluşan 
inatçı lekeler klima, kalorifer peteği dolap içi ve tüm beyaz eşyalardaki sigara is 
lekeleri yıllanmış kirleri dahi; Poxy Genel Temizlik ürünümüz ile direk lekeli bölgeye 
püskürterek bir bez veya sünger yardımıyla güç gerektirmeden zahmetsizce 
temizleyebilirsiniz.

Leke Çözücü
Genel Temizlik

KULLANIM ŞEKLİ VE ALANLARI

Lekeli bölgeye püskürtme yöntemiyle uygulayın birkaç 
saniye bekleyin ve temiz ıslak bez veya sünger yardımı ile 
silin çamaşır makineleri için kullanımı uygundur lekeli 
bölgeye püskürtün ve ardından makinede yıkayın.

Not: Mutfak, Ankastre, Otel Lobileri vb. fayans aralarında 
oluşan sarı leke veya siyahlaşmış lekelerin üzerine 
püskürtün. Bir kaç dakika bekledikten sonra fırça veya 
sünger yardımı ile temizleyiniz. Kireç, su izi, üre taşı vb. 
lekelerde Poxy fayans temizleyiciyi kullanabilirsiniz.

Çalışma prensibi: Leke; yüzeye yapışmış kalıplaşmış 
dahi olsa leke parçalama özelliği ile lekeyi yumuşatır ve 
kolay çıkarır. 

Boyalı yüzeylerde mutlaka 1/5 - 1/10 seyreltilerek 
kullanılmalıdır.
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Fayans, evimizde,işyerlerinde ve endüstriyel alanlarda pek çok yüzeyde kullanılan bir malzemedir. Mutfak, ankastre 
ve otel lobileri vb. Fayans arasında oluşan sarılık, siyahlaşmış lekelerde Poxy Genel Temizlik kullanmanız gerekir. 
Özellikle fayansların birbirleriyle bağlantı noktaları olan, derzler kirlenerek, koyu bir renk alır ve zamanla ne kadar 
temizlesek de kirli bir görünüme sebep olur. Poxy Fayans Temizleyici ise sizlere bu zorlu kirler karşısında uzun 
süreli bir temizlik sağlamaktadır. Fayans, mermer, granit, derz araları, seramik yüzeylerin temizliğinde güvenle 
kullanılır. Yüzeyleri çizmeden buğu, iz, kalıntı ve sis bırakmadan temizlik sağlarken aynı zamanda uygulandığı 
yüzeye uzun süreli parlaklık kazandırır. Yüzeye direkt olarak uygulanır, fırça ile yayılır sonrasında bol su ile 
durulanır. Poxy Fayans Temizleyici armatür ve duşa kabinlerdeki kireç,üre taş vb. Zorlu lekeleri temizlemek için 
kolay kullanım şişesi sayesinde direkt olarak bir fırça veya sünger yardımı ile kirli  yüzeye uygulanır, bol su ile 
durulanır.
Yüzeyleri çizmeden ve buğu,iz kalıntı bırakmadan temizlik sağlarken, yüzeye uzun süreli parlaklık kazandırır. 
Yüzeyde oluşturduğu tabaka sayesinde kirlenmesini geciktirir. Uzun süreli hijyen sağlar.
Poxy, duşa kabinlerde, banyo ve tuvalet aynalarında,lavabolarda oluşan kireç,üre taşı vb. Lekeli bölgelere direkt 
olarak uygulanır, sünger veya fırça yardımı ile dağıtılır. Daha sonrasında bol su ile durulanır. Yüzeye parlaklık 
kazandırır, uzun süreli dezenfeksiyon ve hijyen sağlar. Oluşturduğu tabaka sayesinde kirlenmeyi geciktirir.

ÖZELLİKLERİ
Poxy Banyo; Fayans, granit, seramik, mermer, duşa kabin,armatür,tuvalet,lavabo temizliğinde kullanılan ideal bir 
temizleme ürünüdür. Yeni geliştirilmiş formülü sayesinde kireç ve üre taşı oluşmasını önler. Dezenfeksiyon sağlar. 
Yüzeyleri çizmeden buğu, iz, kalıntı ve sis bırakmadan temizlik sağlarken; yüzeye parlaklık kazandırır.

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
Kirin yoğunluğuna göre yüzeye direk uygulanır, veya 10 litre suya 1 litre hazırlanan solüsyon zemine fırça ile uygulanır. Durulanarak 
temizlik bitirilir. Yan yüzeylerde kullanıma hazır solüsyon temizlik bezi veya sünger ya da püskürtme mekanizmalı şişeden elle 
spreylenerek de kullanılabilir. Fayans ve derz temizliği, kir ve kireç kalıntısı yoğunluğuna göre direkt olarak kolay kullanım şişesi 
sayesinde kirli yüzeye yayarak kirlilik oranına göre 5-10 dakika bekletilir,ıslak bir bez,sünger veya fırça yardımı ile temizlenir. Ardından 
bol su ile durulanır. Derz ve fayansların kimyasal yapısını bozmadan hoş koku ve uzun süreli hijyen sağlar. Duşa Kabin ve Küvet 
temizliği: Kir ve kireç kalıntısı yoğunluğuna göre direkt olarak kolay kullanım şişesi sayesinde kirli yüzeye püskürtme yöntemi ile 
beklemeden sünger veya temizlik bezi yardımı ile ovalanır. Sonra bol su ile durulanır.
Durulama yaptıktan sonra kir ve kireç kalıntısının yüzeye yapışmasını önler, duşa kabin ve küvet üzerinde uzun süre parlaklık, hoş koku 
dezenfeksiyon sağlar.

Armatür Temizliği: Poxy banyo direkt olarak armatür üzerine uygulanır, sünger veya bez yardımı ile dip köşelere nüfus edecek şekilde 
ovalanır. Bol su ile durulanır. Durulama işlemi bittikten sonra armatür üzerinde uzun süreli parlaklık, hoş koku ve dezenfeksiyon sağlar.

Granit Mermer Temizliği: Poxy banyo granit ve mermer yüzeylerde 1/3 kullanılmalıdır. Mermer ve granit yüzeyler emici olduğundan 
dolayı kimyasal yapısını bozmamak için direkt uygulanması önerilmez.1/3 seyreltildiği takdirde uzun süre kir ve kireç kalıntılarını 
temizler. Kullanıldığı ortamda hoş koku uzun süreli dezenfeksiyon ve parlaklık sağlar.

Çalışma prensibi: Yüzeye yapışmış kalıplaşmış dahi olsa kireç, üre taşı, su izlerini yumuşatır ve kolayca çıkarır. Yüzey üzerinde 
yarattığı tabaka sayesinde parlaklık sağlar. Uzun süre kirlenmesini geciktirir.

POXY Fayans;
Derz, Armatür, 

Duşakabin Temizleyici
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Gündelik hayatta tuvaletlerde,banyolarda, pisuarlarda oluşan su izleri, yosun izleri, sudan kaynaklı kalıplaşmış kireç 
,pas lekeleri ve lavabo sarılıklarını temizlemek Poxy Jell ile artık çok kolay. İstenmeyen leke, koku ve kalıntıları yok 
eder. İstenilen sağlıklı ve temiz ortamı oluşturur. Kötü kokuları ortadan kaldırır. Kireç,üre taşı vb ağır kir, sarılık, su ve 
yosun izlerini yok eder. Ağır koku oluşmasını önler, yoğun kıvamı sayesinde dikey yüzeylere tutunarak temizlikte 
daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Özel tasarım şişesiyle uygulama kolaylığı getirir. Kullanıldığı yüzeyde gözle görülür temizlik ve hijyen 
oluşturmasının yanı sıra etrafa hoş koku yayar. Poxy Jell ,tüm fabrikalar, AVM’ler, hastaneler, yemekhaneler, 
osler, oteller ve okullarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiştir.
İçeriğindeki inorganik asitler sayesinde insan sağlığını etkileyici hiçbir ağır asit kokusu içermez. 

Özellikleri:
- Otel, motel, tatil köyü, hastane, restoran, spor tesisleri, fabrika tuvaletleri ve banyolarında mükemmel temizlik ve 
üstün hijyen sağlarken kötü kokuları da yok eder.
- Tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taş birikimini, ağır kirleri çözer, pas lekelerini çıkartır.
- Mikropları öldürür, pisuar ve klozetlerin hijyenik standartlarda olmasını sağlar.
- Kıvamlı koyu formülü ile uygulandığı yüzeyden akıp gitmez, yüzeyde kalır. 
- Pratik şisesi sayesinde uygulaması kolay ve rahattır.
-  Yüzeye sıkıldıktan sonra fırçalanarak durulanır.
- Mermer, mozaik, emaye vb, aside dayanıksız yüzeylere zarar verebilir. 
 Uygulama yapmadan önce yüzeyde denenmelidir.

POXY GELL
(WCJELL)
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oluşturmasının yanı sıra etrafa hoş koku yayar. Poxy Jell ,tüm fabrikalar, AVM’ler, hastaneler, yemekhaneler, 
osler, oteller ve okullarda kullanıma uygun olarak formüle edilmiştir.
İçeriğindeki inorganik asitler sayesinde insan sağlığını etkileyici hiçbir ağır asit kokusu içermez. 

Özellikleri:
- Otel, motel, tatil köyü, hastane, restoran, spor tesisleri, fabrika tuvaletleri ve banyolarında mükemmel temizlik ve 
üstün hijyen sağlarken kötü kokuları da yok eder.
- Tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taş birikimini, ağır kirleri çözer, pas lekelerini çıkartır.
- Mikropları öldürür, pisuar ve klozetlerin hijyenik standartlarda olmasını sağlar.
- Kıvamlı koyu formülü ile uygulandığı yüzeyden akıp gitmez, yüzeyde kalır. 
- Pratik şisesi sayesinde uygulaması kolay ve rahattır.
-  Yüzeye sıkıldıktan sonra fırçalanarak durulanır.
- Mermer, mozaik, emaye vb, aside dayanıksız yüzeylere zarar verebilir. 
 Uygulama yapmadan önce yüzeyde denenmelidir.

POXY GELL
(WCJELL)
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Poxy Ağır Yağ Çözücü, gıda ile ilgili yerlerin ve mutfaklardaki ağır yağ birikintilerinin periyodik temizliğinde 
kullanılan ağır hizmet yağ temizleyici maddedir. Poxy Ağır Yağ Çözücü, ağır yağlı fırınların, ızgaraların ve 
semenderlerin periyodik temizliklerinde kullanılan yüksek derecede alkali bir temizleme maddesidir. Yüzey aktif 
madde, ürünün seyreltilmesi ile oluşacak solüsyonla kızartma tavaları da temizlenebilir. Güçlü alkali formül, 
karbonize yağları bile temizler. Islak/kuru vakum makineleri ve kombine yer yıkama makinalarında kullanılabilir. 
Fırınlar, ızgaralar ve semenderlerin temizliğinde ve seyreltilmiş hali ile kızartma tavalarında etkindir. Uzun uçlu püskürtme 
tabancası sayesinde uç noktalara uzanmayı kolaylaştırır, mist oluşumunu önler.

Nasıl Kullanılır?
Fırın/Izgara Temizliği:
Uygulanacak yüzeyin çok sıcak olmamasına dikkat ediniz.
Ekipman veya yüzey üzerine püskürtülerek ürün direkt uygulanır.
Kirlilik derecesine göre 1-3 dakika beklenir.
Bir fırça yardımı ile yumuşayan kirler alınır.
Temiz su ile yüzeyi durulanır, kurumaya bırakılır.

Poxy Yanmış Yağlar İçin Fırın ve Grili Temizleme Maddesi Özellikleri
- Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Stura) endüstriyel mutfaklar için özel formüle edilmiş yanmış yağların ve kirlerin 
çıkartılmasında etkili, yanmış yağlar için fırın ve grill temizleme maddesidir.
- Özellikle yanmış yağ, ağır yağ ve organik kirlerde ısınmadan dahi mükemmel sonuç verir.
- Yüzeylerin ve makine parçalarının yağ ve kirden temizlenmesinde köpüklü temizlik, tank içine daldırma, silme, püskürtme gibi çeşitli 
şekillerde mutfak hijyenini tamamlar.
- Güçlü soğuk proses formülü sayesinde zahmetli ovalama işinden kurtarır.
- Fırın, Izgara, fritöz, aspiratör, davlumbaz vb. yüzeylerde mükemmel sonuç verir.

Kullanım Şekli ve Miktarı
oFırın temizliğinde; uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığının 30 C'nin altında olduğundan emin olunmalıdır. Ekipmana ürün direk 

uygulanır.
Kirlilik derecesine göre 1dk beklenmelidir.
Bir fırça yardımı ile kirler sıyrılır. Sıcak temiz su ile durulanıp, kurumaya bırakılır.
Çelik tencere, kızartma tavası vb. temizliğinde; Yağ süzülerek vana kapatılır. Kaptaki yağ seviyesine kadar su doldurulur. Her 10 litre 
için 05-1 kg Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Stura) ilave edilir. Boşalttıktan sonra kalan kirler bir fırça veya sünger yardımıyla temizlenir. 
Temiz su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

oIzgara, Aspiratör temizliğinde; Izgaranın parçaları sökülerek her parça 1 Lt sıcak (30-40 C) su içine
50-100 gr Poxy Ağır Yağ Çözücü (Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Sature) koyularak hazırlanan çözeltiye bastırılır.
5-10 dk bekletilir. Temiz sıcak su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

NOT: Alüminyum,
Pirinç, Boyalı vb.
yüzeylerde leke
bırakabilir,
kullanılmamalıdır.
Evsel kullanımlarda
sıcak bölgeye
püskürtmeyiniz.
Kullanmadan
önce çalkalanmalıdır.

Poxy Fırın ve Grill
Temizleme Maddesi

Metal yüzeylerde zaman içerisinde oksitlenme sonucunda mat bir görüntü ortaya çıkar.
Metalin yaygın kullanımı, dış etkenlerden dolayı çabuk kirlenmesine de neden olur. Özellikle metal tencereler ve 
çaydanlıklar, çok sık ateşe maruz kaldıkları için kararırlar. Yüksek oranda neme ve suya maruz kalan metaller ise 
paslanırlar. Ama endişelenmeyin metalleri de temizleyip, parlatmanın yolları var.
İşte size çözüm Poxy Çelik Parlatıcı...

Geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ankastre, gri beyaz eşya, tencere , tava , çaydanlıklardaki, su leke izlerini temizleyip 
parlatılmasında, ütü altı sararma ve yanmalarında, ocak başlarının ve fırınların dış ve iç temizliğinde, arabaların nikel 
aksesuarlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Paslanmaz çelik,krom nikel alaşımı metal yüzeylerin bakımını 
yapar.Yüzeyde oluşturduğu lm tabakası ile metallerde parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir tabaka 
oluşturur. Metal yüzeyin üzerinde sigara jelatininin 10/1 i kadar tabaka oluşturur.

Bu sayede metal yüzeylerin kirlenmesini, çizilmesini önler ve uzun süreli parlaklık kazandırır. Uygulama şekline 
gelecek olursak, kullanıldığı metal yüzeyin öncelikle tozdan ve kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
Su bazlı bir ürün olmadığı için uygulanacak metal yüzey ile uygulamada kullanılacak bezin kuru olması sağlıklı bir 
sonuç almanız açısından önemli bir rol oynamaktadır. Fazla kullanıldığı takdirde yüzeyde yağlı bir tabaka bırakacağı 
için bez ile iyice yaymanızı öneriyoruz.

Paslanmaz çelik yüzeyleri için bakım ve parlatma maddesi özellikleri:
- paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin bakımı ve parlatma maddesidir.
- metal yüzeyleri çizmeden bakımını yaparak parlatır.
-yüzeyde oluşturduğu lm tabakası ile metallerde parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir lm tabakası oluşturur.
- otel, hastane, restoran, spor tesisleri vs. gibi yerlerdeki mutfak ekipman yüzeyleri (buzdolabı, fırın kapakları, dondurucu gibi), asansör 
kapıları vb. Her türlü paslanmaz çelik yüzeylerin bakım ve parlatmasını yapmak için kullanılır.

Kullanım şekli ve miktarı
- daha önceden temizlenmiş ve kurumuş yüzeye Poxy Inox Polish spreylenir.
- temiz bir bezle ovularak parlatılır.
- direkt olarak uygulanması gerekmektedir.
- Su ile karıştırıldığında özelliğini yitirir.

POXY ÇELİK PARLATICI
(INOX POLISH)
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Poxy Ağır Yağ Çözücü, gıda ile ilgili yerlerin ve mutfaklardaki ağır yağ birikintilerinin periyodik temizliğinde 
kullanılan ağır hizmet yağ temizleyici maddedir. Poxy Ağır Yağ Çözücü, ağır yağlı fırınların, ızgaraların ve 
semenderlerin periyodik temizliklerinde kullanılan yüksek derecede alkali bir temizleme maddesidir. Yüzey aktif 
madde, ürünün seyreltilmesi ile oluşacak solüsyonla kızartma tavaları da temizlenebilir. Güçlü alkali formül, 
karbonize yağları bile temizler. Islak/kuru vakum makineleri ve kombine yer yıkama makinalarında kullanılabilir. 
Fırınlar, ızgaralar ve semenderlerin temizliğinde ve seyreltilmiş hali ile kızartma tavalarında etkindir. Uzun uçlu püskürtme 
tabancası sayesinde uç noktalara uzanmayı kolaylaştırır, mist oluşumunu önler.

Nasıl Kullanılır?
Fırın/Izgara Temizliği:
Uygulanacak yüzeyin çok sıcak olmamasına dikkat ediniz.
Ekipman veya yüzey üzerine püskürtülerek ürün direkt uygulanır.
Kirlilik derecesine göre 1-3 dakika beklenir.
Bir fırça yardımı ile yumuşayan kirler alınır.
Temiz su ile yüzeyi durulanır, kurumaya bırakılır.

Poxy Yanmış Yağlar İçin Fırın ve Grili Temizleme Maddesi Özellikleri
- Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Stura) endüstriyel mutfaklar için özel formüle edilmiş yanmış yağların ve kirlerin 
çıkartılmasında etkili, yanmış yağlar için fırın ve grill temizleme maddesidir.
- Özellikle yanmış yağ, ağır yağ ve organik kirlerde ısınmadan dahi mükemmel sonuç verir.
- Yüzeylerin ve makine parçalarının yağ ve kirden temizlenmesinde köpüklü temizlik, tank içine daldırma, silme, püskürtme gibi çeşitli 
şekillerde mutfak hijyenini tamamlar.
- Güçlü soğuk proses formülü sayesinde zahmetli ovalama işinden kurtarır.
- Fırın, Izgara, fritöz, aspiratör, davlumbaz vb. yüzeylerde mükemmel sonuç verir.

Kullanım Şekli ve Miktarı
oFırın temizliğinde; uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığının 30 C'nin altında olduğundan emin olunmalıdır. Ekipmana ürün direk 

uygulanır.
Kirlilik derecesine göre 1dk beklenmelidir.
Bir fırça yardımı ile kirler sıyrılır. Sıcak temiz su ile durulanıp, kurumaya bırakılır.
Çelik tencere, kızartma tavası vb. temizliğinde; Yağ süzülerek vana kapatılır. Kaptaki yağ seviyesine kadar su doldurulur. Her 10 litre 
için 05-1 kg Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Stura) ilave edilir. Boşalttıktan sonra kalan kirler bir fırça veya sünger yardımıyla temizlenir. 
Temiz su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

oIzgara, Aspiratör temizliğinde; Izgaranın parçaları sökülerek her parça 1 Lt sıcak (30-40 C) su içine
50-100 gr Poxy Ağır Yağ Çözücü (Poxy Ağır Yağ Çözücü (Presto Sature) koyularak hazırlanan çözeltiye bastırılır.
5-10 dk bekletilir. Temiz sıcak su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

NOT: Alüminyum,
Pirinç, Boyalı vb.
yüzeylerde leke
bırakabilir,
kullanılmamalıdır.
Evsel kullanımlarda
sıcak bölgeye
püskürtmeyiniz.
Kullanmadan
önce çalkalanmalıdır.

Poxy Fırın ve Grill
Temizleme Maddesi

Metal yüzeylerde zaman içerisinde oksitlenme sonucunda mat bir görüntü ortaya çıkar.
Metalin yaygın kullanımı, dış etkenlerden dolayı çabuk kirlenmesine de neden olur. Özellikle metal tencereler ve 
çaydanlıklar, çok sık ateşe maruz kaldıkları için kararırlar. Yüksek oranda neme ve suya maruz kalan metaller ise 
paslanırlar. Ama endişelenmeyin metalleri de temizleyip, parlatmanın yolları var.
İşte size çözüm Poxy Çelik Parlatıcı...

Geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ankastre, gri beyaz eşya, tencere , tava , çaydanlıklardaki, su leke izlerini temizleyip 
parlatılmasında, ütü altı sararma ve yanmalarında, ocak başlarının ve fırınların dış ve iç temizliğinde, arabaların nikel 
aksesuarlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Paslanmaz çelik,krom nikel alaşımı metal yüzeylerin bakımını 
yapar.Yüzeyde oluşturduğu lm tabakası ile metallerde parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir tabaka 
oluşturur. Metal yüzeyin üzerinde sigara jelatininin 10/1 i kadar tabaka oluşturur.

Bu sayede metal yüzeylerin kirlenmesini, çizilmesini önler ve uzun süreli parlaklık kazandırır. Uygulama şekline 
gelecek olursak, kullanıldığı metal yüzeyin öncelikle tozdan ve kirden arındırılmış olması gerekmektedir.
Su bazlı bir ürün olmadığı için uygulanacak metal yüzey ile uygulamada kullanılacak bezin kuru olması sağlıklı bir 
sonuç almanız açısından önemli bir rol oynamaktadır. Fazla kullanıldığı takdirde yüzeyde yağlı bir tabaka bırakacağı 
için bez ile iyice yaymanızı öneriyoruz.

Paslanmaz çelik yüzeyleri için bakım ve parlatma maddesi özellikleri:
- paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeylerin bakımı ve parlatma maddesidir.
- metal yüzeyleri çizmeden bakımını yaparak parlatır.
-yüzeyde oluşturduğu lm tabakası ile metallerde parlaklık sağlayan ve tekrar kirlenmesini önleyen bir lm tabakası oluşturur.
- otel, hastane, restoran, spor tesisleri vs. gibi yerlerdeki mutfak ekipman yüzeyleri (buzdolabı, fırın kapakları, dondurucu gibi), asansör 
kapıları vb. Her türlü paslanmaz çelik yüzeylerin bakım ve parlatmasını yapmak için kullanılır.

Kullanım şekli ve miktarı
- daha önceden temizlenmiş ve kurumuş yüzeye Poxy Inox Polish spreylenir.
- temiz bir bezle ovularak parlatılır.
- direkt olarak uygulanması gerekmektedir.
- Su ile karıştırıldığında özelliğini yitirir.
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ÖZELLİKLERİ:
- Özellikle tekstil ve çamaşırlardaki normal yıkama ile çıkmayan, dış ortamlardan ya da sudan kaynaklanan demir, 
bakır gibi madenlerin oluşturduğu pas lekelerinin, çamur, çimento, kireç ve korozyon lekelerinin çıkarılmasında 
güvenle kullanılan pas sökücüdür.
- Tüm yıkanabilir endüstriyel zeminlerdeki pas ve kireç lekelerinin çıkarılmasında güvenle kullanılır.
- Uygulama yapılan tekstile zarar vermez.
- Renkli ve hassas çamaşırlarda uygulamadan önce uygun bir köşesinde test edilmelidir.

Kullanım Alanları:
- Otel, motel, tatil köyü, hastane, restorant, spor tesisleri, fabrika tuvaletleri ve banyolarında mükemmel temizlik 
ve üstün hijyen sağlarken kötü kokuları da yok eder.
- Tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taş birikimini, ağır kirleri çözer, pas lekelerini çıkartır.
- Mikropları öldürür, pisuvar ve klozetlerin hijyenik standartlarda olmasını sağlar.
-Kıvamlı koyu formülü ile uygulandığı yüzeyden akıp gitmez, yüzeyde kalır. 
-Pratik şisesi sayesinde uygulaması kolay ve rahattır.
-Yüzeye sıkıldıktan sonra fırçalanarak durulanır.
-Mermer, mozaik, emaye vb, aside dayanıksız yüzeylere zarar verebilir. 
Uygulama yapmadan önce yüzeyde denenmelidir.

POXY PAS SÖKÜCÜ
(RUST REMOVER)
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U L T R A K O N S A N T R E

Elde
ve

Matik

Doğal

Çevre

Dostu

KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Su sıcaklığı arttırıldıkça yıkama gücü artar. Çamaşırların kirliliğine göre (özellikle 
havlularda) kullanım miktarı istenirse %10 - 15 kadar arttırılabilir.
Kullanım miktarı suyun sertlik derecesine göre belirlenir.

YIKAMA SUYU( g/lt ) KURU ÇAMAŞIR ( g/kg )

2 - 3 10 - 15

3 - 4 15 - 20

4 -

 

6

 

20 - 30

YIKAMA UYARILARI
•Boya veren renklilerle, farklı renkler bir arada yıkanmamalıdır.
•Yün ve yünlü karışımlarda, ipeklilerde tavsiye edilmez.
•Otomatik çamaşır makinesi kullanımına uygun çamaşır 
deterjanıdır. Çamaşır etiketleri üzerinde belir tilen yıkama 
talimatlarına uyunuz.
•Daha iyi bir temizlik performansı için çamaşır makinenizi 
yükleme hacminden fazla doldurmayınız.

FARKLI KULLANIM ALANLARI: Halı Yıkama - Araç Yıkama - 
Bulaşık Makinesi - Fabrika Sert Zemin Temizliği - Tuvalet - Banyo 
Temizliğinde kullanabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ:
Renkliler ve beyazlarınız için Çamaşır Deterjanı. Köpüğü kontrollüdür. Otomatik ve yarı otomatik tüm sanayi tipi çamaşır makinelerinde 
kullanıma uygundur. Tüm su sertliğinde kullanılabilir. Her yıkama suyu sıcaklığında kullanılabilir. Bu ürün konsantrematik formülasyonu 
ile üretilmiştir. Yünlü ve ipekli kumaşlar için uygun değildir. Formülündeki aktif maddeler ve enzimler yağ, protein, boyar madde, kan 
lekesi gibi inatçı kirleri çıkarır. Ağartıcı içermediğinden renkli çamaşırlarda güvenle kullanılır. Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu 
sağlar. İçerdiği tüm aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.
Ambalaj atıkları çöp değildir. Değerlendirilebilir atıkları ayırarak toplanabilecekleri uygun bir yere koymalısınız. Bu ürünün ambalajında 
kullanılan malzeme tamamen geri dönüştürülebilir özelliktedir. Ambalaj baskısında kullanılan mürekkep ağır metaller içermez. Doğaya 
zarar vermez. Makinenizi kirece karşı korumaya yardımcı olur. Ayrıca kireç önleyici kullanmanıza gerek kalmaz.

Extra Leke Çıkarıcı

Makinanızı

Kireçe Karşı Korur

Beyazlar daha Beyaz

Renkliler daha Canlı
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ÖZELLİKLERİ:
- Özellikle tekstil ve çamaşırlardaki normal yıkama ile çıkmayan, dış ortamlardan ya da sudan kaynaklanan demir, 
bakır gibi madenlerin oluşturduğu pas lekelerinin, çamur, çimento, kireç ve korozyon lekelerinin çıkarılmasında 
güvenle kullanılan pas sökücüdür.
- Tüm yıkanabilir endüstriyel zeminlerdeki pas ve kireç lekelerinin çıkarılmasında güvenle kullanılır.
- Uygulama yapılan tekstile zarar vermez.
- Renkli ve hassas çamaşırlarda uygulamadan önce uygun bir köşesinde test edilmelidir.

Kullanım Alanları:
- Otel, motel, tatil köyü, hastane, restorant, spor tesisleri, fabrika tuvaletleri ve banyolarında mükemmel temizlik 
ve üstün hijyen sağlarken kötü kokuları da yok eder.
- Tuvaletlerde oluşan kireç ve üre taş birikimini, ağır kirleri çözer, pas lekelerini çıkartır.
- Mikropları öldürür, pisuvar ve klozetlerin hijyenik standartlarda olmasını sağlar.
-Kıvamlı koyu formülü ile uygulandığı yüzeyden akıp gitmez, yüzeyde kalır. 
-Pratik şisesi sayesinde uygulaması kolay ve rahattır.
-Yüzeye sıkıldıktan sonra fırçalanarak durulanır.
-Mermer, mozaik, emaye vb, aside dayanıksız yüzeylere zarar verebilir. 
Uygulama yapmadan önce yüzeyde denenmelidir.

POXY PAS SÖKÜCÜ
(RUST REMOVER)
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KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI

Su sıcaklığı arttırıldıkça yıkama gücü artar. Çamaşırların kirliliğine göre (özellikle 
havlularda) kullanım miktarı istenirse %10 - 15 kadar arttırılabilir.
Kullanım miktarı suyun sertlik derecesine göre belirlenir.

YIKAMA SUYU( g/lt ) KURU ÇAMAŞIR ( g/kg )

2 - 3 10 - 15

3 - 4 15 - 20

4 -
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20 - 30

YIKAMA UYARILARI
•Boya veren renklilerle, farklı renkler bir arada yıkanmamalıdır.
•Yün ve yünlü karışımlarda, ipeklilerde tavsiye edilmez.
•Otomatik çamaşır makinesi kullanımına uygun çamaşır 
deterjanıdır. Çamaşır etiketleri üzerinde belir tilen yıkama 
talimatlarına uyunuz.
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Extra Leke Çıkarıcı

Makinanızı

Kireçe Karşı Korur

Beyazlar daha Beyaz

Renkliler daha Canlı
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Doğal

Çevre

Dostu

Çamaşır lar ın ızdaki  lekeler  nası l  ç ıkacak diye 
endişelenmeyin. Her yıkamada makinenize 1-2 ölçek 
(kirlilik yoğunluğuna göre) poxy sıvı ekleyin; farkı kendi 
gözleriniz ile görün!
Poxy sıvı en zor ve kuru lekeleri bile 1 yıkamada kaldırır ve 
çıkarır, lekesiz temizlik sağlar. 
Poxy sıvı ile lekelerinizden kurtulmak hiç bu kadar kolay 
olmamıştı! En iyi sonuçlar için çamaşır makinenizin 
gözüne , deterjanın üzerine 1-2 ölçek (lekenin 

0yoğunluğuna göre) 30 C 'de bile lekesiz temizlikle tanışın.
Çay lekesi : lekenin kurumasına izin vermeyin lekelenen 
kumaşı çitileyin ve poxy sıvı ile yıkayın.
Çimen lekesi : çimen lekesine hemen müdehale edilmesi 
ve leke tersinden yıkanmalıdır. Ardından poxy sıvı ile 
yıkayın.
Yağ lekesi: yağ lekesini nemli bir kağıt havlu veya bez ile 
emdirin. Ardından Poxy sıvı ile yıkayın.

Ürün Kullanımı
Çamaşır yıkamada deterjan gücünü arttırıcı olarak her 
çamaşır makinasına 1-2 ölçek (lekenin yoğunluğuna 
göre) Poxy Leke Sökücü eklenir. En iyi sonuçları elde 
etmek için beyaz çamaşırlarda 60°C, renkli çamaşırlarda 
40°C  sıcaklıklarda yıkayınız.

Genel  hijyenik temizlikte:
Poxy leke sökücüyü çamaşır suyuna alternatif olarak 
ihtiyaç duyduğunuz hijyen gerektiren her alanda 
kullanabilirsiniz. Yer, yüzey, duvar, lavabo, duşakabin, 
armatür vb hi jyenin sağlanması iç in güvenle 
kullanabilirsiniz.  Kirlilik durumuna bağlı olarak 1 litre suya 
1-3 kapak Poxy Leke Sökücüyü ekleyerek yüzeye temas 
ettiriniz, 1-3 dak  süre  bekletin, sonrasında su  ile 
durulayınız. Derz temizliğinde  sulandırmadan 
kullanabilirsiniz.

ÜRÜN BİLEŞİMİ
Bitkisel yağlardan  elde edilmiş temizleyiciler.

EXTRA
GÜÇLÜ

Poxy Süper Konsantre Yumuşatıcı (1 Kg = 80 Yıkama)
Poxy Afrodit Büyüsü Mikro Parfüm Kapsülleri ile 15 gün ferahlık, uzun süre yumuşaklık sağlar.

Poxy Süper Konsantre Yumuşatıcı, çamaşır makinesinin haznesine ilk başta eklenir ve yıkama sırasında durulama işlemi aşamasında makineye 
çekilir. Yıkama sonrasında çamaşırlarda oluşan yumuşaklık ve uzun süre güzel koku ise Poxy yumuşatıcının asli görevlerinden en temelini 
başarıyla gerçekleştirdiğini gösterir. Yani dolaptan alınan ya da bir askıdan çıkarılan çamaşırların büyüleyici kokusu Poxy Yumuşatıcı 
sayesindedir.

Poxy Süper Konsantre Görevleri
Poxy Yumuşatıcının akla gelen ilk görevleri, kıyafetlere hoş ve ferah kokular vermesidir. Ancak elbette ki tek görevleri koku değildir. Poxy 
Yumuşatıcı kıyafetler üzerindeki lekelerin yayılmasına da engeldir. Parça parça olan ya da yağ bulunan lekelerin kıyafetin içine işlemesine engel 
olan Poxy Yumuşatıcı, aynı zamanda bu lekelerin daha kolay çıkmalarını da sağlar. Ek olarak Poxy Yumuşatıcı’nın lekelerin etrafa yayılmasına da 
engel teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Poxy Yumuşatıcı çamaşırların doku anlamında yumuşamalarını sağlarken; aynı zamanda mikro kapsüller 
çamaşıra derinlemesine nüfus ederek uzun süre kokuyu içerisinde hapseder ve uzun süreli hijyen sağlar. Bu şekilde cilde temas eden 
kıyafetlerin son derece yumuşak, pürüzsüz ve güzel bir his sağladığı ifade edilir.
Yumuşatıcı kullanımı cildin hava alması ile de doğrudan ilgilidir. Çünkü yumuşatıcılar, kıyafet üzerindeki lif dizilimlerini de düzenli hale getirirler. 
Bu şekilde cilde hava giriş ve çıkışı sağlanmış olur. Pek çok özelliğinin yanında statik elektriği azaltması ile de ün kazanan Poxy Yumuşatıcı ütü ve 
katlama işlerini de daha kolay hale getirirler. Kolay Ütü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Kırışıklıkları engelleyen Poxy Yumuşatıcı, kıyafetlerin 
duruşlarını da bozmaz. Poxy Yumuşatıcı kullanılması ile kıyafetlerin renkleri de korunmuş olur. Kıyafetler üzerinde renk kaçması, solma ya da 
farklı efektlerin oluşmasını engeller. Soluk görüntüler bu bağlamda oldukça nadiren görülür ya da hiç görülmez. Bazı kıyafetler çamaşır 
makinesinde yıkandıktan sonra yıpranabilir, ya da zaman içinde bir takım sorunlar oluşabilir. Poxy Yumuşatıcı ise yıpranma ve yırtılma gibi 
sıkıntıların oluşmasını engeller.

Poxy Yumuşatıcı Nasıl Kullanılır?
Çamaşırların ya da yıkanacak giysilerin elbette ki hepsi tamamen pamuklu yapılara sahip değillerdir. Ancak neredeyse tüm kıyafetler içlerinde 
biraz da olsa pamuklu yapı barındırırlar. Çamaşır her yıkandığında içine su alır ve bu su liere ulaşır. Pamuklu yapının içindeki hidrojen bağları, 
söz konusu ıslaklıkta daha da güçlenir ve sertleşir. Bu durum ise lif direncini artırır ve kıyafet daha pürüzlü ve sert bir hale gelir. İşte Poxy 
Yumuşatıcı burada devreye girer ve ipliklerin üzerini kaplayan mikro parçaları hidrojen bağlarının gelişmesine engel olur. 

Bu şekilde de kumaşın sert ve pürüzlü bir hale dönüşmesinin önüne geçilir. Üstelik 
poxy yumuşatıcı mikro kapsülleri liere ve kumaşa, tutunarak kıyafetin güzel 

kokmasını da sağlar. Poxy Yumuşatıcı kullanımı ise oldukça basittir. Çamaşır 
makinesi çalıştırılmadan önce ilgili hazneye konan Poxy yumuşatıcı, durulama 
işlemi sırasında makine tarafından çekilir. Ancak Poxy Yumuşatıcının 
makineye konulması sırasında malzeme miktarı öne çıkar.

Kullanım Şekli ve Miktarı
Son durulama suyuna 3 kg kuru çamaşır için yaklaşık 10-15 gr ürün 
yumuşatıcı haznesine ilave edilerek kullanılır.

YUMUŞATICI LEKE ÇIKARICI

Sıvı yardımcı yıkama maddesidir.  
Çamaşır makinelerinde kullanıma uygundur. Her türlü su sertliğinde kullanılır. 
Aktif oksijen ile zor leke ve yağları temizler, ana yıkama maddesinin aktivitesini
artırmak için kullanılabilir.  
Kalıntı bırakmaz, bebek çamaşırlarında güvenle kullanabilirsiniz. 
Bileşiminde aktif oksijen sayesinde hijyenik etki gösterir.  
Çevre sağlığına uygundur. 
İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir.

TÜRKİYEDE İLK MİKRO
KAPSÜL TEKNOLOJİSİ
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Sigara ve Kötü Kokularda Etkili Çözüm !!!

Evinizin Her Köşesini, Osinizi, Yaşanan Tüm Mekânları, Hoş Ve Kalıcı 
Parfümü İle Daha Keyii Bir Hale Getirir. Eşsiz koku çeşitleri ile yaşadığınız 
ortamın havasını Poxy ile değiştirin. Poxy geniş ürün yelpazesi ile sizlere özel 
ve kalıcı parfümlerini sunar.

Poxy' nin sunduğu Deniz İncisi, Bahar Tazeliği, Yeşil Vadi, Mor Dağ, Irmak 
Esintisi Jasmine Dreams ve Mango Mix doğanın ferahlığını ve tazeliğini getiren 
farklı çeşitleri ile bulunduğunuz ortama bambaşka bir hava getiriyor.

Poxy' nin Sigara ve kötü kokulara karşı savaşan teknolojisi sayesinde kötü 
kokuların yok edilmesine yardımcı olur ve geride bıraktığı birbirinden hoş koku 
çeşitleriyle ortam havasını değiştirir! 

Püskürtme mekanizması ve etkili parfümleriyle çok amaçlı kullanım sağlar. 
Poxy Sprey özel parfümleri sayesinde çarşaf, perde ve diğer kumaş yüzeylerde 
de kolayca ve güvenle uygulanır, mis gibi kokmasını sağlar. 

Poxy Hava Şartlandırıcı Nedir?
Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğine sahip bu ürün, geliştirilmiş formülündeki 
mikrobiyolojik etkinlik sağlaması nedeni ile Hava Şar tlandırıcı olarak 
adlandırılmaktadır. Klasik oda spreyleri havada asılı duran kötü koku bakterileri 
ile birlikte ortamı kokulandırırken, Hava Şartlandırıcı bakterileri etkisiz hale 
getirerek sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuyor. Uzun süreli anti-bakteriyel 
etki sağlarken, yaşanan tüm mekanları temiz ve hijyenik bir havaya 
kavuşturuyor.

Poxy Hava Şartlandırıcı üç etkili sistemi ile ortamda bulunan kötü kokuyu ve 
gözle görünemeyen bakterileri yok ederken, yaşadığınız mekana ferah ve hoş 
bir koku bırakıyor. 7 farklı kokusuyla bulunduğunuz ortamın havasını 
tazeleyerek, doğanın gizli ferahlığını keşfedebilirsiniz

Nerelerde Kullanılır?
Poxy Hava Şartlandırıcı ürün grubu yaşanan tüm
mekanlarda; tüm klimaların dezenfektasyonunda, 
halı, perde, yatak örtüsü, çamaşır, kumaş gibi
yüzeylerde, evcil hayvanların bulunduğu
ortamlarda, otomobillerde, sulu sistem
elektrik süpürgelerinde, zararlı bakterilerden uzak,
hoş kokulu bir ortam yaratarak, sizlere tertemiz ve
hijyenik bir mekan sunuyor.

Ürünlerin içeriğinde renk yoktur, doğal esans renkleri
mevcuttur, kullanıldığı hiçbir tekstilde leke bırakmaz.
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Poxy 5 in 1
Yüksek Konsantre Parfümlü 
Yüzey Temizleyiciler

Poxy Etkili Yüzey Temizleyiciler, üstün kir çözme teknolojisi ile yerlerinizde ve geniş yüzeylerinizde mükemmel temizlik ve parlaklık elde 
etmeniz için yardımcınızdır. Poxy Etkili Temizlik Yüzey Temizleyiciler, Mor Yuvam, Taze Gül Ferahlığı, Doğa Esintisi ve Mavi Düşler kokulu 
çeşitleri ile evinizi, etkisini uzun süre koruyan ferah kokularla donatır.

En etkileyici ve kokusunu uzun süre evinizde hissedebileceğiniz yüzey temizleyiciler ile istediğiniz temizlik sonuçlarına çok kısa bir 
sürede ulaşabilirsiniz. Ahşap dahil tüm yüzeylerde en iyi etkili sonuçları, en kaliteli yöntem ile uygulamanın tek yolu Poxy'ten geçer. 
Doğal yüzey temizliği için Poxy'in mükemmel ürünlerini kullanın ve ferahlatıcı kokusunu hissedin.
Temiz, güzel kokan, ışıl ışıl, parlak bir işyerinde çalışmak; performansınıza olumlu yönde katkı sağlar, sağlığınızı korur. Gün içinde 
onlarca farklı kişinin gelip gittiği ortamda mikroplardan kurtulmak için en etkili yöntemlerden biride Poxy 5 in 1 yüzey temizleyici 
kullanmaktır.

Kullanım Şekli Miktarı :
Bir kova suya bir miktar dökerek kullanabileceğiniz bu yüzey temizlik ürünlerini paspas ya da bir bez yardımıyla zemine 
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Aloe Vera Özlü

Doğal Aloe Vera özü içeren Poxy Zonex sıvı sabun, kusursuz bir güzellik için başta el olmak üzere
vücudun günlük temizliğinde kullanılır. Cildinizin doğal dengesini koruyarak benzersiz bir
arınma sağlarken, teninizi nemlendirir, yumuşatır ve mükemmel bir bakım sağlar. 

Tüm cilt tiplerinde güvenle kullanılabilen Poxy Zonex Aloe Vera Özlü sıvı sabun,
yapısı itibari ile kolayca köpürür, kullanımı kolay ve pratiktir. 

Doğal Aloe Vera Özlü formülü, okyanusun benzersiz kokusu ile zenginleştirilmiştir. 

Okyanusların derinliklerinden gelen bu ferahlatıcı koku gün boyu teninizde kalarak
size huzur verecek.

Hayvansal yağlar içermez. Petrokimya ve türevlerini içermez. 
Gluten içermez. Paraben içermez.

Kullanma Talimatı:
Ellerinizi ıslatınız, uygun bir miktar Poxy Zonex Aloe Vera Özlü Sıvı Sabununu
avucunuza alarak bol su ile köpürtünüz, nazikçe durulayınız.

Uyarı ve Önlemler:
Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. 
Haricen kullanılır.  Formülünde hiçbir hayvansal içerik bulunmadığı uluslararası
akredite laboratuvarlarda yapılan test sonuçları ile kanıtlanmıştır.

Çevre Bilgisi: 
Poxy Zonex Sıvı Sabun (Aloe Vera Özlü ) aktif maddeler %98 ın üzerinde 
biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahiptir.  Ambalajında kullanılan plastik
%100 geri dönüştürülebilir niteliktedir. 
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Ellerinize zarar vermeden bulaşıklardaki inatçı lekeleri kolayca temizler.

Cilt pH uygun proseslerde üretilmiştir, bulaşık sonrası cildi nemlendirir.

Kullanma Talimatı: 
Poxy Bulaşık Deterjanı'nı 1 litre suya 7 ml. (bir tatlı kaşığı) eriterek kullanınız.
Bulaşıklarınız çok kirli ise kullanacağınız miktarı arttırınız. 

Damlası dahi inatçı bulaşık lekesinde etkilidir.
Soğuk suda dahi kesin çözüm, inatçı yağları zahmetsizce temizler. Bulaşıklarınızda 
deterjan kalıntısı bırakmaz özel formülü sayesinde zor lekelerde bulaşıklarınızda etkili,

Poxy Sıvı Bulaşık Deterjanı Aloe Vera doğa dostu 
formülü ile bulaşıklar için
ideal bir tercih olacaktır. 

Bulaşıklara gereken özeni gösterecek olan bu
deterjan ile gönül rahatlığıyla bulaşıklar yıkanabilir. 

Cam yüzeylerde çizilme yapmaz. 
Bulaşıklarda tam hijyen ve parlaklık sağlar. 
Etkili temizlik ve  kalıcı parlaklık sağlar. 
Düşük ısılarda bile etkili sonuç verir. 
Aloe Vera Özlüdür.

Çevre Bilgisi: 
Poxy Sıvı Bulaşık Deterjanı aktif maddeler %98 ın 
üzerinde
biyolojik olarak parçalanma özelliğine sahiptir.
Ambalajında kullanılan plastik %100 geri 
dönüştürülebilir niteliktedir. 
Yüksek miktarda aktif maddeye sahip, nemlendiriciler içeren elde yıkama sıvı bulaşık 
deterjanıdır.
Donmuş yağ, kir, yemek artıkları ve en inatçı kirleri kolayca çıkarır.
Hoş kokuludur.
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5 KG DİĞER
DETERJANLARDAN
DAHA FAZLA YIKAR

SIVI SABUN BULAŞIK DETERJANI
POXY ZONEX
SIVI SABUN

ALOE VERA ÖZLÜ POXY
SIVI BULAŞIK DETERJANI
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DETAYLI İÇ TEMİZLEYİCİ
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR DETAYLI İÇ TEMİZLEYİCİ

Araç İçi Detaylı Temizlik Otomobilde Bulunan; Kumaş, Deri, Halı, Döşeme ve 
Plastik Yüzeyler İçin Etkili Bir Temizleyicidir. 
Araç İçinde Koltuklar, Kapı İçleri, Torpido, Tavan Ve Taban Halısı, Bagaj İçi Gibi 
Bölgelerde Kullanılabilir. 
Kullanıldığı Bölgelerde Etkin Temizlik Sağlar, 
Tüm döşeme tiplerine uygundur
Her su sertliğinde uygun formüle edilmiştir
İçerdiği aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilir.
Araç döşemeleri içine nüfuz ederek, kiri kendi içinde hapseder, hijyenik ve kalıcı 
bir temizlik sağlar.
Uygulamada çok yüksek performans gösterir.
Ekonomiktir, enerji ve zaman tasarrufu sağlar.

Kullanım :

Konsantre olan ürün, kirin yoğunluğuna göre
800 ml ambalaj direk kullanım 5500ml ambalajı 1/3  ya da 
1/5 arası suyla çoğaltılarak kullanılır.

Ürün hazırlandıktan sonra;
araç koltuk döşemelerine püskürtülür, yumuşak bir fırça 
vasıtasıyla silinmek suretiyle temizlik yapılır.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/3 1/10 konsantre seyreltilir.

MİZE LT İKÇİ

Öncesi Sonrası

20

POXYCAR MOTOR TEMİZLEYİCİ 

Aracın motor aksamına, plastik aksamına zarar vermeden, yağı kiri temizler.
Ayrıca özel bileşenleri sayesinde aracın metal yüzeyinde koruyucu bir tabaka 
oluşturur.
Kesinlikle yanıcı değildir.
Uygulamada çok yüksek performans gösterir.
Ürün Yüksek Kaliteli PE (Poliüretan) bidon içindedir.

Kullanım :

Otomobilin motoru başta olmak üzere tüm mekanik ve motor aksamlar üzerinde 
bulunan yağ ve inatçı kirlerin temizliğinde kullanılan özel bir üründür.
En zor bölgelere rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler. 
Temizleme sırasında su kullanımı gerektirmez. 
Motor temizleyiciyi uygulanacak bölgeye sıkılır.
Bir süre nüfuz etmesini beklenir
Durulanır veya Temiz bir ıslak bez ile silinir.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/3 1/10 konsantre seyreltilir.

MOTOR TEMİZLEME
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

Öncesi Sonrası
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JANT TEMİZLEYİCİ
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR JANT TEMİZLEYİCİ

Poxycar profesyonel süper jant temizleyici; Otomobil, motosiklet, atv ve bisiklet 
jantları için uygundur.
Her türde ( çelik, alaşımlı, plastik ) janttaki fren balata tozlarını kolayca temizler. 
Antistatik formülü nedeni ile kirlenmeyi geciktirir. Kalıntı bırakmaz. 
Tüm metal yüzeylerin temizliği için uygundur.
Çok kirli yüzeylerde yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. 

Uygulama:  

Poxycar jant temizleyicisini uygulayacağınız yüzeye doğru sıkınız ve yıkayınız.
Daha sonra kurulama bezi ile siliniz. Çok kirli yüzeyler için sünger yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. 

Her türlü jant için kullanılabilen konsantre üründür.
Kir, kum, balata tozu ve asfalt kirini çıkarır.
Alkali özellikli üründür, asit içermez.
Düşey yüzeylere tutunarak kirleri çözer ve parlaklık sağlar.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/3 1/10 konsantre seyreltilir.

Öncesi Sonrası
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LASTİK PARLATICI
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR LASTİK PARLATICI

NASIL PARLAR? ; 
Lastiklerinizi temizleyip uyguladıktan sonra, SÜNGER le silerken, her geçilen bölge, sıvı tarafından doldurulur.
Mikro tanecikler, lastik yüzeyini tam olarak kaplar ve sonrasında tazyikli su dahi sıksanız, su kayganlığı yaratır. 
Lastiği simsiyah ve parlak yapar.  
Lastiklerin sararmasını ve renginin solmasını önler  

ANTİ-STATİK; 
Yağmursuz kuru ortamlarda toz tutmasını engeller.  
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve korunduğunu göreceksiniz.  
Ürün ÖzellikleriMükemmel temizlik ve parlaklık, lastikte uzun ömür...Arabanızın 
lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik verir.
Yeni geliştirilmiş bu ürün lastikleri temizler korur ve yeniymiş gibi görünmesini 
sağlar.
Aktif korucu formülü sayesinde lastiklerinizi güneşin kötü etkilerine karşı korur 
ve esnek kalmasını sağlar.
Paspas, kapı içi tilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere aracınızdaki tüm 
lastik yüzeylerde kullanılabilir.
Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez.
Tüm yerli ve ithal otomobillerin lastiklerine uyumlu olarak üretilmiştir.

Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir 
bez ile dağıtınız. 
Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız.
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve 
korunduğunu göreceksiniz.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

Öncesi Sonrası
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JANT TEMİZLEYİCİ
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR JANT TEMİZLEYİCİ

Poxycar profesyonel süper jant temizleyici; Otomobil, motosiklet, atv ve bisiklet 
jantları için uygundur.
Her türde ( çelik, alaşımlı, plastik ) janttaki fren balata tozlarını kolayca temizler. 
Antistatik formülü nedeni ile kirlenmeyi geciktirir. Kalıntı bırakmaz. 
Tüm metal yüzeylerin temizliği için uygundur.
Çok kirli yüzeylerde yumuşak bir fırça ile temizleyiniz. 

Uygulama:  

Poxycar jant temizleyicisini uygulayacağınız yüzeye doğru sıkınız ve yıkayınız.
Daha sonra kurulama bezi ile siliniz. Çok kirli yüzeyler için sünger yardımıyla kolayca temizleyebilirsiniz. 

Her türlü jant için kullanılabilen konsantre üründür.
Kir, kum, balata tozu ve asfalt kirini çıkarır.
Alkali özellikli üründür, asit içermez.
Düşey yüzeylere tutunarak kirleri çözer ve parlaklık sağlar.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/3 1/10 konsantre seyreltilir.

Öncesi Sonrası
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LASTİK PARLATICI
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR LASTİK PARLATICI

NASIL PARLAR? ; 
Lastiklerinizi temizleyip uyguladıktan sonra, SÜNGER le silerken, her geçilen bölge, sıvı tarafından doldurulur.
Mikro tanecikler, lastik yüzeyini tam olarak kaplar ve sonrasında tazyikli su dahi sıksanız, su kayganlığı yaratır. 
Lastiği simsiyah ve parlak yapar.  
Lastiklerin sararmasını ve renginin solmasını önler  

ANTİ-STATİK; 
Yağmursuz kuru ortamlarda toz tutmasını engeller.  
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve korunduğunu göreceksiniz.  
Ürün ÖzellikleriMükemmel temizlik ve parlaklık, lastikte uzun ömür...Arabanızın 
lastiklerine ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik verir.
Yeni geliştirilmiş bu ürün lastikleri temizler korur ve yeniymiş gibi görünmesini 
sağlar.
Aktif korucu formülü sayesinde lastiklerinizi güneşin kötü etkilerine karşı korur 
ve esnek kalmasını sağlar.
Paspas, kapı içi tilleri ve diğer lastik parçalar olmak üzere aracınızdaki tüm 
lastik yüzeylerde kullanılabilir.
Boyalı ve plastik yüzeylere zarar vermez.
Tüm yerli ve ithal otomobillerin lastiklerine uyumlu olarak üretilmiştir.

Uygulama:

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Lastiklere ürünü püskürttükten sonra sünger veya bir 
bez ile dağıtınız. 
Ürünü lastik üzerinde kurumaya bırakınız.
Bakım yapılan lastik yüzeyin yenilendiğini ve 
korunduğunu göreceksiniz.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

Öncesi Sonrası
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TORPİDO PARLATICI
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR TORPİDO PARLATICI

Torpidonuzun ilk günkü gibi yeni ve parlak görünmesini sağlar...

Ürün Açıklaması:

Yüksek kalite standartlarında Türkiye'de üretilmiştir.
Otonuzun torpidosunu güneşten ve soğuktan çatlamasını engeller korur parlatır.
Torpido tampon vinil plastikleri koruyup yeniler.
Yüksek performanslı özel formülü ile eskime ve çatlamaları önler.
Araçların torpido aksamı ve deri yüzeyleri için özel olarak formüle edilmiş bakım ürünüdür.
Araçların torpido, plastik aksam, deri ve vinil yüzeylerinde parlaklık, özellikle deri yüzeyin 
doğal görünümünün ve yumuşaklığın korunmasını sağlar.
Antistatik özelliği sayesinde toz tutmaz.
Sürülen yüzeyde çatlamayı önler.
800 ml ambalaj Direk kullanım önerilir, 5500 ml
1/1 kullanılır.

Uygulama:
 
Ürünü direk plastik aksama püskürtmeyiniz. (uzun süre 
güneş ışığına maruz kalmış olabilir) kesin ve sorunsuz 
sonuç için temiz ve kuru bir bez üzerine ürünü püskürtün 
uygulanacak bölgeye dairesel yayınız.
Uzun süre parlaklık ve antistatik etkisi sayesinde
toz tutmaz.
 
Ambalaj Şekli 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

 PARTO LD Aİ TP IR CO IT

Öncesi 

Sonrası
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PRATİK CİLA
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR HIZLI CİLA
 
Hızlı cila
Matlaşmış ve yıpranmış tüm boya yüzeylerinde üstün temizlik ve parlaklık sağlayan 
süper etkili bir ciladır. 
Kılcal çizikleri giderir. 
Boya yüzeyine yüksek parlaklık kazandırır, renkleri canlandırır. 
Dış etkenlere karşı koruma sağlar
Poxycar Hızlı Cila, el ve makine ile kullanım için uygundur. 
Ayda 1 kez uygulanması tavsiye edilir. 
 
Uygulama 
 
Aracı Şampuan ile yıkayınız. 
Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız. 
Yıkanmış aracın üzerine püskürtme yöntemi ile tatbik edilir,
Kuru bez yardımı ile yüzeye yayılır, kurulanır.

Özellikleri 
 
Araç yüzeyine parlaklık ve su kaydırma özelliği verir.
Yüzeyi zararlı güneş ışınlarından koruyan cilalama yöntemidir.
Yüzeyde koruyucu bir lm tabakası oluşturur.
Tüm araç yüzeylerinde ve boyalı metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

Öncesi 

Sonrası
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TORPİDO PARLATICI
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR TORPİDO PARLATICI

Torpidonuzun ilk günkü gibi yeni ve parlak görünmesini sağlar...

Ürün Açıklaması:

Yüksek kalite standartlarında Türkiye'de üretilmiştir.
Otonuzun torpidosunu güneşten ve soğuktan çatlamasını engeller korur parlatır.
Torpido tampon vinil plastikleri koruyup yeniler.
Yüksek performanslı özel formülü ile eskime ve çatlamaları önler.
Araçların torpido aksamı ve deri yüzeyleri için özel olarak formüle edilmiş bakım ürünüdür.
Araçların torpido, plastik aksam, deri ve vinil yüzeylerinde parlaklık, özellikle deri yüzeyin 
doğal görünümünün ve yumuşaklığın korunmasını sağlar.
Antistatik özelliği sayesinde toz tutmaz.
Sürülen yüzeyde çatlamayı önler.
800 ml ambalaj Direk kullanım önerilir, 5500 ml
1/1 kullanılır.

Uygulama:
 
Ürünü direk plastik aksama püskürtmeyiniz. (uzun süre 
güneş ışığına maruz kalmış olabilir) kesin ve sorunsuz 
sonuç için temiz ve kuru bir bez üzerine ürünü püskürtün 
uygulanacak bölgeye dairesel yayınız.
Uzun süre parlaklık ve antistatik etkisi sayesinde
toz tutmaz.
 
Ambalaj Şekli 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

 PARTO LD Aİ TP IR CO IT

Öncesi 

Sonrası
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PRATİK CİLA
HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS

POXYCAR HIZLI CİLA
 
Hızlı cila
Matlaşmış ve yıpranmış tüm boya yüzeylerinde üstün temizlik ve parlaklık sağlayan 
süper etkili bir ciladır. 
Kılcal çizikleri giderir. 
Boya yüzeyine yüksek parlaklık kazandırır, renkleri canlandırır. 
Dış etkenlere karşı koruma sağlar
Poxycar Hızlı Cila, el ve makine ile kullanım için uygundur. 
Ayda 1 kez uygulanması tavsiye edilir. 
 
Uygulama 
 
Aracı Şampuan ile yıkayınız. 
Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız. 
Yıkanmış aracın üzerine püskürtme yöntemi ile tatbik edilir,
Kuru bez yardımı ile yüzeye yayılır, kurulanır.

Özellikleri 
 
Araç yüzeyine parlaklık ve su kaydırma özelliği verir.
Yüzeyi zararlı güneş ışınlarından koruyan cilalama yöntemidir.
Yüzeyde koruyucu bir lm tabakası oluşturur.
Tüm araç yüzeylerinde ve boyalı metal yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

Ambalaj Şekli
 
800 ml : Direk Kullanım.
5500 gr : 1/1 konsantre seyreltilir.

Öncesi 

Sonrası
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HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS
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POXYCAR

PoxyCar Detaylı İç Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Detaylı İç Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Motor Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Motor Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Jant Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Jant Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Lastik Parlatıcı 800 ml 25

PoxyCar Lastik Parlatıcı 5500 ml 85

PoxyCar Torpido Parlatıcı 800 ml 25

PoxyCar Torpido Parlatıcı 5500 ml 85

PoxyCar Pratik Cila 800 ml 25

PoxyCar Pratik Cila 5500 ml 85

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺

₺Poxy Genel Temizlik 850 ml 25

Poxy Genel Temizlik 5000 ml 90

Poxy Genel Temizlik 5500 ml + 500 ml 100

Poxy Fayans Temizleyici 1000 ml 25

Poxy Fayans Temizleyici 5000 ml 80

Poxy Fayans Temizleyici 5500 ml + 500 ml 85

Poxy Ağır Yağ Çözücü 750 ml 25

Poxy Ağır Yağ Çözücü 5000 ml 80

Poxy Ağır Yağ Çözücü 5500 ml + 500 ml 85

Poxy Wc Jell 1000 ml 25

Poxy Wc Jell 5000 ml 80

Poxy Bulaşık Deterjanı 1000 ml 25

Poxy Bulaşık Deterjanı 5000 ml 75

Poxy Sıvı Sabun 1000 ml 25

Poxy Sıvı Sabun 5000 ml 75

Poxy Mor Dağ 500 ml 30

Poxy Irmak Esintisi 500 ml 30

Poxy Yeşil Vadi 500 ml 30

Poxy Jasmin Dreams 500 ml 30

Poxy Mango Mix 500 ml 30

Poxy Bahar Tazeliği 500 ml 30

Poxy Deniz İncisi 500 ml 30

Poxy Çelik Parlatıcı 750 ml 35

Poxy Pas Çözücü 1000 ml 35

Poxy Soft (Yumuşatıcı) 1000 ml 25

Poxy Soft (Yumuşatıcı) 5000 ml 75

Poxy Yüzey Temizleyici 1000 ml 25

Poxy Yüzey Temizleyici 5000 ml 75

Poxy Çamaşır Leke Çıkarıcı 1000 ml 30

Poxy Sıvı Leke Çıkarıcı 5000 ml 120
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HIGH PERFORMANCE

AUTO CARE PRODUCTS
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POXYCAR

PoxyCar Detaylı İç Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Detaylı İç Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Motor Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Motor Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Jant Temizleyici 800 ml 25

PoxyCar Jant Temizleyici 5500 ml 85

PoxyCar Lastik Parlatıcı 800 ml 25

PoxyCar Lastik Parlatıcı 5500 ml 85

PoxyCar Torpido Parlatıcı 800 ml 25

PoxyCar Torpido Parlatıcı 5500 ml 85

PoxyCar Pratik Cila 800 ml 25

PoxyCar Pratik Cila 5500 ml 85
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Poxy Genel Temizlik 5500 ml + 500 ml 100

Poxy Fayans Temizleyici 1000 ml 25

Poxy Fayans Temizleyici 5000 ml 80

Poxy Fayans Temizleyici 5500 ml + 500 ml 85

Poxy Ağır Yağ Çözücü 750 ml 25

Poxy Ağır Yağ Çözücü 5000 ml 80

Poxy Ağır Yağ Çözücü 5500 ml + 500 ml 85

Poxy Wc Jell 1000 ml 25

Poxy Wc Jell 5000 ml 80

Poxy Bulaşık Deterjanı 1000 ml 25

Poxy Bulaşık Deterjanı 5000 ml 75

Poxy Sıvı Sabun 1000 ml 25

Poxy Sıvı Sabun 5000 ml 75

Poxy Mor Dağ 500 ml 30

Poxy Irmak Esintisi 500 ml 30

Poxy Yeşil Vadi 500 ml 30

Poxy Jasmin Dreams 500 ml 30

Poxy Mango Mix 500 ml 30

Poxy Bahar Tazeliği 500 ml 30

Poxy Deniz İncisi 500 ml 30

Poxy Çelik Parlatıcı 750 ml 35

Poxy Pas Çözücü 1000 ml 35

Poxy Soft (Yumuşatıcı) 1000 ml 25

Poxy Soft (Yumuşatıcı) 5000 ml 75

Poxy Yüzey Temizleyici 1000 ml 25

Poxy Yüzey Temizleyici 5000 ml 75

Poxy Çamaşır Leke Çıkarıcı 1000 ml 30

Poxy Sıvı Leke Çıkarıcı 5000 ml 120
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aş B Döndü kr ie ln T izem
BAYİİLERİMİZ

Anadolu
0.530 656 00 58

AKSARAY
Merkez
0.544 890 88 41

ANTALYA
Bölge Bayii
0.506 583 18 73

ESKİŞEHİR
Odunpazarı
0.535 493 90 31

ELBİSTAN
Merkez
0.545 366 05 00

KOCAELİ 
Bölge Bayii
0.541 475 40 41

MERSİN
Merkez
0.549 633 33 49

KIRŞEHİR
Merkez
0.542 427 80 44

İSTANBUL
Genel Distribütör
0.534 680 48 48
0.212 470 60 20

ELAZIĞ
Merkez
0.532 774 37 40

BİNGÖL
Merkez
0.531 428 48 62

İSTANBUL

TEKİRDAĞ
Bölge Bayii
0.505 637 13 05

AYDIN
Merkez Ofis
0.256  231 11 11

BALIKESİR
Bölge Bayii
0.535 760 00 06

MANİSA
Bölge Bayii
0.507 407 23 89

Sizler de
Bayiimiz
Olmak
İster
Misiniz?
Poxy Temizlik ve Koz. Ürn.

San ve Tic. Ltd. Şti.

Ata Mh. 769 Sk. No:53/4 Efeler / AYDIN

Tel    : 0 256 231 11 11

Faks : 0 256 214 96 66

poxy@poxy.com.tr

BURSA
Bölge Bayii
0.541 846 51 80

KONYA
Bölge Bayii
0.541 332 23 42

SAMSUN
Bölge Bayii
0.507 786 54 36

BURSA
İnegöl
0.554 984 04 46

İZMİR
Bölge Bayii
0.539 328 85 85

0 850 850 76 99
0 850 850 POXY

ADANA
Bölge Bayii
0.539 373 44 97

ANKARA
Yeni Mahalle
0.533 013 62 57

www.poxymarket�ng.com

ANKARA
Keçiören
0.541 594 94 24


