

% 33'e varan temizlik personeli ile ilgili
(adam-saat tasarruf sağlanması)



% 47'e varan temizlik süresindeki bekleme
(zaman kaybının azaltılması)



% 55'e varan ürün kullanım tasarrufu



Hava ve suda ki sürtünmenin azaltılması
(aerodinamik’ in artırılması)



Havacılık sektöründe % 0,5 – ile % 1,0 arası
yakıt tasarrufu sağlaması



Doğa ve Çevre kirliliğin önlenmesi;
(ekolojik ürün kullanımından dolayı)



Şirketinizin pozitif imajının artırılması
(LED sertifikası vs., Çevresel ürün kullanımı)



Müşteri değerlendirmesinde temizlik
açısından (şirketin değer artışı sağlanması)



Yüzey boyama süresinin uzatılması
(yüzeyi tahriş etmeyen nitelikte)



NATO ve NAMSA tarafından tescil edilen ve
(NATO ve NASA tarafından kullanılan ürünler)



Dünyaca öncü şirketlerin tercih ettiği ürünler



Su tehlike sınıfı - 0 - (zararsız olması)



% 100 güvenli ürün kullanımı;
(yüzey, doğa ve çevre, insan sağlığı vs.)



Tüm yönetmeliklere uygun olan ürünler;
( HACCP, REACH, ISO, TUV, MIL- PRF vs.)

ŞİRKETİMİZİN GURUR TABLOSU

Copyright © telif hakları
yukarda bahsi geçen şirket logoları
bahsi geçen şirketlere aittir. ETS
International ve ETS nin partnerleri
ve müşterileridir. İzinsiz kullanılamaz

AVANTAJ & YARARLAR

ŞİRKETİNİZİN ÇÖZÜM ORTAĞI

www. etsturkiye.com

TÜM YÖNETMELİKLERE UYGUN
REACH; Kimyasal maddelerin Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlamasıdır.

ETS' nin geliştirdiği ürünler son derece etkin,
düşük maliyetli, çevre dostu temizlik ürünler,
yağ alma, pas giderme ve korozyon önleyici
ürünler üretmektedir.
ETS’ nin ürettiği ürünleri dünya çapında öncü
şirketler
tarafından
kullanılmaktadır,
ve
uluslararası
çevresel
yönetmeliklerle
uyumludur.
ETS, Dünyada öncü, ileri teknolojilerle
araştırma yapan, korozyon sorunlarını, temizlik
problemlerini, yağ giderme, pas önleme ve
gidermede, tüm sektörler için, yüzde %100 tam
güvenli
ürünler
üretip
müşterilerine
sunmaktadır.
"Amacımız tehlikeli, toksik, ölümcül olan
ürünleri çevre dostu, güvenli ve ekolojik
olan ürünlerle değiştirmektir."

________________________________________
REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi,
izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa
Birliği mevzuatıdır ve bir dizi AB yönetmelik ve
tüzüğünü kapsamakta ve kimyasal maddeleri tek
bir sistem altında toplamaktadır.
Bu Kimyasal madde yönergesi AB tarafından
başlatılan, ağır hukuki yaptırımları olan,
son
derece kapsamlı, karmaşık kayıt sistemi ve kontrol
mekanizmasıdır.
REACH’in bir kaç amacı vardır: En önemli amacı
Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından
yüksek düzeyde korumayı sağlamak. Kimyasalları
piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı /
ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin
anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmaktır.

Ürünlerimizin REACH tüzüğüne göre
(EG) No 1907/2006, ek 31 IL kayıtlı ve
uygun olduğunu teyit ederiz.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER
HAVACILIK | MARIN | TERSANE | RAFİNERİ- GAS / PETROL
SAVUNMA | SANAYİİ | LOJİSTİK | BOYA SANAYİ | HASTANE
KAMU | OTEL / HACCP | CATERİNG | AVM | EĞİTİM KURUMU

ÇEVRE DOSTU ÜRÜN
 Biyo çözünür
 Yeniden kullanılabilir
 Su bazlı
 Solvent içermez

ETS ürünleri çok farklıdır









Yanıcı, patlayıcı olmayan özellikte
Duman veya gaz üretmez
Tüm uygulama sistemleri ile uyumlu
Buhar makineleri, ultrasonik makineleri,
( manuel olarak el yıkama, silme yöntemi)
Daldırma yöntemleri, tank- buhar, duş,
Manuel / Otomatik - köpük sistemleri,
Buhar sistemleri için uygundur.
Hiçbir nakliye veya depolama kısıtlaması
yoktur. ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA / ICAO

