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Saygı değer  ilgili, 
 
 
ETS  ürünlerine  gösterdiğiniz   ilgi   için   sizlere      teşekkür  ederiz. ETS  1993’ den  beri,   özel   temizlik   sorunları   için    
etkin   ve   kalıcı      çözümler      üretmektedir.   Bunu   müşterilerimiz   en   doğru   şekilde   takdir   etmektedirler.      Bu  
broşürde  sizlere  havacılık  sektöründeki  bakım  ve    temizlik  ekiplerinin      özel  ihtiyaçları  için  geliştirmiş  olduğumuz  
ürünleri   sunmaktayız.   Ürünlerimiz   Dünya   çapında   büyük      beğeni   ile   kullanılmaktadır. Havacılık  
sektöründeki   ürünlerimiz,   Boeing, Airbus MC Donnel Douglas, Eurocopter, Military –PRF gibi   Havacılık  
sektörünün  otoriteleri  tarafından  onaylıdır.   
 
Şirketimiz   NATO,NAMSA   ve   BUNDESPOLİZEİ    gibi   kat’i   kuralları   olan   otoriteler için   23   kalem   stok   ürün  
üretip   satmaktadır.   Broşürün   arka   kapağında         Referanslarımızın   küçük   bir   bölümünü      görebilirsiniz…  
Ürünlerimizin  bir  başka  ve  önemli  özelliği  tehlikeli  madde  içermemesidir.  Müşterilerimizin  tercih  sebeblerinden  
birisi de  İnsan,   doğa   ve   çevreye   kesinlikle   zarar   vermemesidir.      Ayrıca   ürünlerimiz   antistatik   (koruma  
kalkanı)      oluşturduğundan ve      uçağın   aerodinamiğini      artırdığından   yıllık   %1 oranında   (yaklaşık   olarak  
48.000$* Dolarlık    yakıt  tasarrufu    sağlamaktadır).  Havayolu  Şirketleri,  uçaklarını  ürünlerimizle  temizledikten  
sonra  ilk  uçuşlarından  itibaren  yakıt  tasarrufu    sağlamaya    başlamaktadırlar. 
   
  AIRCRAFT CLEANER FLUID/                            UÇAK  TEMİZLEYİCİ SIVI 
  AIRCRAFT CLEANER GEL/                                           UÇAK  TEMİZLEYİCİ  JEL ( Turbin, Motor) 
  AIRCRAFT HYDROLIK FLUID REMOVER/         UÇAK  HİDROLIK  YAĞ  TEMİZLEYİCİ 
  AIRCRAFT POLISH 2/                                       UÇAK  CILA  PARLATICI 2            
  AIRCRAFT PROTECTOR 3 /                              UÇAK  CILA  KORUYUCU  3 
  AIRCRAFT INTERIOR CLEANER                       UÇAK  GENEL  TEMİZLEYİCİ  ( INTERIOR)       
  Multiclean Tissue Wipes  /                                  UÇAK  KOKPİT  TEMİZLİK  MENDİLİ  (  ÖZEL) 
  AIRPORT  RUNWAY STRIPPER /                    HAVAALANI  PİST  TEMİZLEYİCİ 
  SKY REACHER GST 1000                                  MOBIL UÇAK  TEMİZLEME  ÜNİTESİ GST 1000  
 
Havaalanı  pist temizligi, iç  ve  dış  apron,  bagaj,  yakıt   tankeri, askeri nakil otobüsü, askeri uçak, motor     türbini, 
iniş  takımları, hidrolik yağ  kalıntıları,savunma sanayi. rafineri, gemi, tersane, metro, tren, demir  çelik, sanayi 
sektörü  vb. sektörler  ve  alanlar için   profesyonel ürünlerimiz  bulunmaktadır. 
   
Ayrıntılı  bilgi  için  lütfen   şirketimizle irtibata  geç iniz. 
 
Saygılarımı sunar, iş  hayatınızda  üstün  başarılar  dilerim. 
   
Adem  ARDIÇ  
( CEO)  
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Ürün  Bilgisi   
 

   #32581A1 
Uçak  ve  helikopterler  için  çok  güçlü  su  bazlı  dış  yüzey  temizleyici 
 
Ürün  solvent  ve  silikon  içermez,  cevresel  atık  su  dostutudur.  Ürün  ticari  ve  askeri  uçak  bakım  işiyle  uğraşan  uzmanların  isteği  
üzerine  geliştirilmiştir.  Ürünün  yüksek  Ph  değeri olması    kuvvetli  ve  etkin  temizlik  sağlar..  Güvenli  uygulama  sağlamak  için  ürün  
özel  inhibitörler  içermektedir,ürün  alüminyumu  etkilemez.  Ürün  aşındırıcı  olmayan  niteliklere  ek  olarak,  çok  uygun  performans  
sağladığı    için  bakım  ekipleri  tarafından  takdir  edilmektedir. Aşağıda  gösterilen  şekilde kirlerin  çıkarılması  kirlenme 
seviyesinde  bağlı  olarak,  ürün su ile seyreltilebilir.Egzoz  alanı  ve  iniş  takımları    hidrolik  yağı,  yakıt  kalıntısı,  karbon  ve  yağ  
artıkları  gibi  ağır  kirlenmeler  için  ürün  1  /  1 (su) ile  seyreltilebilir. Genel temizlik amaçları  bakımından,  ürünün  1/  10 (su) ile 
seyreltilmesi gerekmektedir.Yüksek    pH  özellikleri  sayesinde  ürünün  temizleme  etkisi  devam  etmektedir  ve  ürün  bircok  kere   
kullanılabilir  özellige  sahiptir  (  ürün  toplanıp  ayrıstırılınca  tekrar  kullanılabilir). Ürün  Boeing  ve  Mc Donnell Douglas, her iki 
şirket tarafından  test  edilmiş  ve  ABD'de  onaylanmıştır. Ayrıca  ürün  Airbus  Industries  tarafından  Avrupa'da  onaylanmıştır. Bu 
ürün  Nato  ve  Namsa  tarafından  onaylanmıştır  ve  Nato  Stoklarında  mevcuttur. 
 
Kimyasal  ve  Fiziksel  Özellikleri 

➡  Ph konsantrasyonu :      Yaklaşık  11-12 
➡  Su  ile  çözünürlüğü     :    100%   
➡  Biyobozunurluğu:  Avrupa  kuralları  tarafından  onaylanmış 
➡  Seyreltme:  Ağır  kirler  için:  1:1 / Genel temizlik  için:  1:10 
 

 
Standartlar / Sertifikalar ve onaylar 

✓ Boeing spec.: D6-17487 rev. L 
✓ Douglas Aircraft: Müşteri  Hizmetleri  Belgesi  CSD # 1 
✓ AMS 1526 B, AMS 1550 A 
✓ Mil-PRF-85570 
✓ ARP 1755 B/ASTM.F 519/ASTM F 945-98 on AMS 4911 Alloy 
✓ Airbus AIMS 09-00-002 issue #1 

             ✓  Nato Stock Number 6850-13-234-5268 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ayrıca:  iç  temizlik  ürünleri,solvent  içermeyen  turbin  ve  pist  temizleyiciler, jant temizleyiciler,  
vb.daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz. 

  
 
 

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT  (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II 
Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is 
to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. 
NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN 
PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage 
that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II          Sayfa 1/ 1 

  Ambalaj: 
      20 Litre Plastik Bidon 

  210 Litre Platik  Varil 
1000 Litre Plastik Metal Konteyner 
 
Raf  ömrü: 
4 yıl 
Depolama: 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  saklamayın  

ve 122⁰F / 50⁰C  üzerinde  
tutmayın 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  kullanmayın 
. Su  Tehlike  sınıfı:  0 

   

          ETS UÇAK  YÜZEY  TEMİZLEYİCİ   
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  Ürün  Bilgisi  

  
Uçak  ve  helikopterler  için  çok  güçlü  su  bazlı  dış  yüzey  temizleyici Jel 
 
Ürün  solvent  ve  silikon içermez,  cevresel  atık  su  dostutudur.  Ürün  ticari  ve  askeri  uçak  bakım  işiyle  uğraşan  uzmanların  isteği  
üzerine  geliştirilmiştir.  Ürünün  yüksek  Ph  değeri  kuvvetli  ve  etkin  temizleme  etkisi  yaratır.  Güvenli  uygulama  sağlamak  için  
ürün  özel  inhibitörler  içerir,ürün  alüminyumu  etkilemez.  Ürün  aşındırıcı  olmayan  niteliklere  ek  olarak,  çok  uygun  performans  
sağladığı    için  bakım  ekipleri tarafından  takdir  edilmektedir 
 
Uçak   Temizleyici Jel versiyonu uçak   ve   helikopterlerin,   tüm   dış   yüzeyini   temizlemek   için   bakım   ekipleri   tarafından  
kullanılmaktadır. Geleneksel   uçak temizleyicilerine      göre   ürün      kullanıldığında, ürün   kullanım   miktarı   çok   daha   az   aynı  
zamanda  daha az temizlik personeli gerektir,. Ürün  kullanım  miktarı,  gerek  görüldüğünde  özel  işlem  için  veya  temizlenecek  
yüzeye   göre   özel      karışımlada kullanılabilir. Jel   ürünün  maksimum   temizleme   verimliliğini   elde   etmek   için   düşük   basınçlı    
püskürtme  aparatı  ile   kullanımı  ,cok  daha  güzel  sonuçlar  vermektedir.. 
Jel   ürünün   diğer   bir   özelliği   de   küçük   veya   eğilim   şekilli   alanları   temizlemek   için   elle de uygulanabilir olmasıdır. Ürün 
kullanım  bölgesinden    kaymaması, uçağın  alt  kısmındaki   zor bölgelerde,  egzoz  ve  turbin  iç  temizlğinde  motor ve benzeri  
alanlarındaki   sorunların   giderilmesi   için      uçak   bakım   uzmanlarının   özel   ihtiyaçlarını   karşılamak   üzre   jel   ürün   olarak     
tasarlanmıştır. Jel  ürün olduğu  için  yapışma  etkisi sağlar  ve   kolayca "  fırça",   yardımıyla 
yaklaşık  5  dakika  yüzeyde  bekletilerek  mükemmel  bir  temizlik  sağlar. 
Kimyasal  ve  Fiziksel  Özellikleri 

➡  Ph konsantrasyonu :     Yaklaşık  11-12 
➡ Su  ile  çözünürlüğü        :    100%   
➡ Biyobozunurluğu:  Avrupa  kurumları tarafından  onaylanmıştır 
➡ Seyreltme:  Ağır  kirler  için:  1:1  /  Genel  temizlik  için:  1:10 
➡  Su  Tehlike  sınıfı:  0 

 
Standartlar / Sertifikalar ve onaylar 

✓ Boeing spec.: D6-17487 rev. L 
✓ Douglas Aircraft: Müşteri  Hizmetleri  Belgesi  CSD # 1 
✓ AMS 1526 B, AMS 1550 A 
✓ Mil-PRF-85570 
✓ ARP 1755 B/ASTM.F 519/ASTM F 945-98 on AMS 4911 Alloy 
✓ Airbus AIMS 09-00-002 issue #1 
✓ Nato Stock Number 6850-99-771-0240 
✓ Nato Stock Number 6820-17-108-4406 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayrıca:  iç  temizlik  ürünleri,solvent  içermeyen  turbin  ve  pist  temizleyi ciler, jant temizleyiciler,     
vb.daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz. 

 

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT  (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II 
Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is 
to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. 
NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN 
PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage 
that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II        Sayfa 1/ 1 

  Ambalaj: 
     20 Litre  Plastik Bidon 

 210 Litre Platik  Varil  
 1000 Litre Plastik Metal Konteyner 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 
Depolama: 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  
saklamayın  ve  122⁰F / 50⁰C 
üzerinde  tutmayın 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  
kullanmayın 

. Su  Tehlike  sınıfı:  0 
. 

 
  

 

 

               ETS  UÇAK  TEMİZLEYİCİ  JEL 
 

   #32851A1 
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  Ürün  Bilgisi  

          #35391A1
Uçak  Hidrolik  Yağı  Temizleyici  (AHFR)  yağ  esteri  bir  mix-karışımıdır  (AHFR)- temizleyici  temel  ve  kolay  hidrolik  yağı         
temizlemek için özel  olarak tasarlanmıştır. (AHFR)  AMS 1526B  özellikleri  SMI,  Miami,  ABD  tarafından test edilmiş ve 
onaylanmıştır . Akıcı  biyobozunurluk testi  (Ghent  Üniversitesi tarafından  ,  Belçikada   test edilmiştir) 
 
Ürün    Avantajları: 

✓ Toksik madde  içermez 
✓ Yanıcı    değildir 
✓ Fosfat bulunmaz 
✓  Yüksek  biyobozunurluğu  (TNO,  Delft,  Hollanda  tarafından  test edilmiştir) 
✓ Tehlikesiz  bir  formülasyon  olarak  sınıflandırılmıştır. 
✓  Tehlikeli  madde  yönetmeliğine  tabi  değildir. 
✓  Hızlı  bir  şekilde  de-emülsifiye,  yağ  ile su arasında  mükemmel  bir  ayrışım  sağlar. 

 
Uygulama: 
AHFR  özel  olarak uçak  gövdelerine,  tekerlek  ve  iniş  takımları  bölgelerinde   yapışkan  olan hidrolik  yağ  artıklarını çıkartmak 
için  formüle  edilmiştir. AHFR  ayrıca  hidrolik  yağı,  gres yağı ve hidrokarbon tabaka  türlerini giderir. AHFR  çevre  dostu bir 
üründür.Klorlu  ürünleri ve solvent  bazlı  temizleyicilerin yerine ETS - AHFR  güvenle  kullanabilirsiniz .  
ETS AHFR ürünü   uçak  temizliği  için  kullanıma  hazırdır  ayrıca  uçak  üzerinde  ağır  leke giderici olarak  da  kullanılabilir. 
 
 Kullanım  şekli: 

➡  Ürünü  kullanmadan  önce  çalkalayınız temizlenmesi  gereken  yüzeye  ürünü  hafif miktarda püskürtünüz 
➡  Hidrolik  yağ  tabakasının  kalınlığına bağlı  olarak,  1  ile en fazla  15  dakikada  sürede  ürün  etkisini  gösterir 
     ve kirleri  söker  temizler. 
➡  Su  ile  durulayınız 
 

İşlem  sonrasında  ETS  Aircraft Cleaner  (uçak  temizleyici) ile tüm  uçağın  yıkanmasını  öneririz..  Bu  ürün,  gövde  üzerindeki anti-statik 
bir  katman  sağlamaktadır  ve gelecekteki  (kirlenmeleri)    hidrolik  yağların  yüzeye  bağlılığını   azaltacaktır /  önleyecektir. 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                                     Ayrıca:  iç  temizlik  ürünleri,solvent  içermeyen turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. 

                 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz. 
 
 
 

IN ACCORDANCE WITH THE REACH-ENACTMENT  (EG) -Nr. 1907/2006, art.31 appendix II 
Disclaimer: This information relates to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process. Such information is 
to the best of our knowledge and belief, accurate and reliable as of the date compiled. However, no representation, warranty or guarantee is made as to its accuracy, reliability or completeness. 
NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE,OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED,IS MADE CONCERNING THE INFORMATION HEREIN 
PROVIDED. It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of such information for his own particular use. We do not accept liability for any loss or damage 
that may occur from the use of this information nor do we offer warranty against patent infringement. IN ACCORDANCE WITH THE EU DIRECTIVE 2001/58/EC. art.31 appendix II          Sayfa 1/ 1 

  Ambalaj: 
    20 Litre  Plastik Bidon 

210 Litre  Plastik Varil 
1000 Litre  Plastik Metal Konteyner 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 

 
Depolama: 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  saklamayın  

ve 122⁰F    / 50⁰C  üzerinde  
tutmayın 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  kullanmayın 
Su  tehlike  sınıfı-0-dır   

 

                  ETS – A.H.F.R                                                                                 
   (UÇAK  HİDROLİK  YAĞ  TEMİZLEYİCİ) 
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Ürün  Bilgisi 
 

                        #29745A1
Eski  boyalar  için   yüksek  kalitede  cila  parlatıcısı,  rengi  solmuş  uçakların  tekrar parlak  renklerini geri  kazandırır. Uçak  cila  
parlatıcısı  2   rengi  solmuş  boya  yenilenmesi  için  eşsiz  bir  uçak  cila parlatıcısıdır. 
 
Kullanım  Talimatı: 
Kullanmadan önce   iyice çalkalayınız 

 
Uçağın  kirli  yüzeyini  temizleyin. Dairesel  biçimde  parlatıcıyı  bir  nemli  bez  veya  ped    kullanarak  yüzeye  sürünüz. 
Kurumasını  bekleyin.  Kuru  bir  bez  veya  cila  parlatıcısı  makinesi  ile  iyice  parlatın. Şimdi  mükemmel  bir  cila 
koruması  ve  aynı  zamanda yüzeyde  muhteşem  bir  parlaklık  görünümü  sağlıyacaktır 

 
Tavsiyemiz: Uçak  cila parlatıcısı  2  yi    sürdükten  sonra  hafif   puslu  kalmasına  izin  veriniz,  daha sonra 
parlatma  işlemine  geçiniz.Bu  işlemi  yılda  2  defa  tekrarlamanız  muhteşem  bir  görünüm  kazandıracaktır. 
 

  Bileşenleri:  patentli  maddeler  ve  cila  parlatıcısı  içerir. 

 
  Orjinal  resim  ve  referans  için  şirketimize   
  Müracaat  etmenizi  tavsiye  ederiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Ayrıca:  İç  temizliyiciler,   solvent  içermeyen  motor  ve  rulman  temizleyiciler,  jant  temizleyiciler,  vb. 
 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz 
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Ambalaj: 
  1 Litre   5 Litre 20 Litre 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 

 
Depolama: 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  saklamayın  

ve 122⁰F / 50⁰C  üzerinde  
tutmayın 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  kullanmayın 
 
Su  tehlike  sınıfı  -0- dır  

  

           ETS – UÇAK  CILA  PARLATICI 2         
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Ürün  Bilgisi 
 

                                                             #29755A1 
 

Aircraft  Protector 3  yeni veya temiz olan  hava  araçları  için  eşsiz  ve muhteşem  bir  parlaklık  ve  cila    koruması  sağlar. 
  Aircraft  Protector 3 yüzeyde    koruyucu film  tabakası  oluşturur.  Bu  koruyucu  tabaka  hava  aracının  kirlenmesini  yavaşlatır  aynı   
  zamanla  kirlerin  yüzeye  derinlemesine  yapışmasını  engeller  ve  aracın  yıkanmasında  büyük  kolaylık  sağlar. 
 
Kullanım  Talimatı: 
Kullanmadan  önce  iyice  çalkalayınız 

 
Uçağın  kirli  yüzeyini  temizleyin. Aircraft  Protector 3   bir nemli bez veya ped  kullanarak dairesel  biçimde  yüzeye  sürünüz. 
Kurumasını  bekleyin. Kuru  bir  bez  veya  cila  parlatıcısı makinesi  ile  iyice  parlatın.  Şimdi  mükemmel  bir  cila  koruması  ve  aynı  
zamanda  yüzeyde  muhteşem  bir  parlaklık  ve koruma görünümü  sağlıyacaktır 
 
Tavsiyemiz: Aircraft  Protector  3  ü  sürdükten  sonra  hafif    puslu    kalmasına  izin  veriniz,    daha  sonra  parlatma  
işlemine  geçiniz.Bu  işlemi  yılda  2  defa  tekrarlamanız  muhteşem  bir  görünüm  kazandıracaktır.  Çocuklardan  
uzak yerde muhafaza ediniz. 

  
 Bileşenleri:  patentli  maddeler  ve  balmumu  içerir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ayrıca:  İç  temizliyiciler,    solvent  içermeyen  motor  ve  rulman  temizleyiciler,  jant  temizleyiciler,  vb. 
 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz 
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 Ambalaj: 
  1 Litre   5 Litre 20 Litre 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 

 
Depolama: 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  saklamayın  

ve 122⁰F / 50⁰C  üzerinde  
tutmayın 

➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  kullanmayın 
 
Su  tehlike  sınıfı  -0- dır 

 
 

  

           ETS - UÇAK CİLA  KORUMA 3 
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Ürün  Bilgisi  

 
 
 

Ekonomik  Aviyonik   olası   tüm   temizlik   ve   yağ   alma   işlemleri   için   kullanılabilecek   çok   güçlü   bir   üniversal temizleyicidir. ETS 
Ekonomik  Aviyonik  özel  olarak  en  katı  yönetmelikleri  karşılamak  için  tasarlanmıştır.  Ürün  solvent  içermez  ve  atık  su  dostudur. 
Ürün,   ticari,   askeri   uçak   bakımı   ve   yer   hizmetleri   yapan      iş      uzmanlarının      isteği   üzerine  geliştirilmiştir.  Ürünün   yüksek   pH  
değerinden  dolayı      (>  12)   temizleme  etkisi     kuvvetli   ve  etkindir.  Güvenli  uygulama  sağlamak   için  özel   inhibitörler   içerir  ürün 
alüminyumu  etkilemez.Ürün  korozif  olmayan  niteliklere  ek  olarak,  üretim  maliyeti  düşük  ve  performansı    yüksek  olan    havacılık  
endüstrisinde   son   yıllarda   dünya   çapında   kullanıcılar   tarafından   takdir   edilmektedir.   Aşağıda   gösterildiği   gibi,   çıkarılması  
gereken     kirlenme  düzeyine  göre  ürün  su   ile  seyreltilir.  Ürün  atık  su  olarak  kanalizasyon  sistemi   için   tehlikeli  değildir  ayrıca    
tehlikeli  maddeler   etiketleme   ve   yönetmeliklerine   tabi   değildir.   Yüksek   ve  düşük   adapte   temizleme  ekipmanlarında      buharlı  
temizleme  makinesinde  de  kullanılabilir.  Manuel   ve  otomatik  karıştırma  ekipmanı   ile de  uygulanır.  Bu  ürün  Nato  ve Namsa 
ürünüdür  ve  Nato  tarafından  stock  ürün  olarak  tutulmaktadır. 

 
 
Ürün  avantajları: 

✓  Zehirli madde    içermez,  yanıcı  değildir,    fosfat  içermez,  hiçbir  asit  veya  silikon  içermez 
✓  Tüm      kullanım   alanları      için,      örneğin:  metaller,   plastikler,   cila,   boya,   kauçuk,   beton,   zemin, halı,   duvar,   tavan, vs 
kullanıma      yüzde  %  100    müsaittir.. 
✓  Yüksek  biyobozunurluk  oranı    (28  gün  OECD  özellikleri  içinde>%  85) 
✓ Çok  İyi  biyolojik  olarak  çözünürlük   (TNO Delft ( Hollanda )  tarafından  test  edilmiştir    28  gün  içinde>%  85  oranı) 
  Zorluk  çekmeden  yüzeyler  deki  tüm  petrol,  akaryakıt,  yağ,  motor  egzoz  ve  lekeleri  söker 
✓  Yüksek  performansından  dolayı  piyasadaki  kullanılan  normal  alkalı  temizleyicilerinden  çok  daha  etkilidir 
✓ Kötü  kokuları  giderir,  taze  bir  kokuya  sahiptir 
✓  Temizlenmiş  yüzeylerde  anti  statik  etki  bırakır 
✓  Tüketim  miktarı  çok  Ekonomiktir 
✓ Maliyeti  düşüktür 
✓  Çevre  ve  kullanıcı  dostudur 
✓  Müşteriler  ve  kullanıcılar ve ve otoriteler  tarafından  Dünya   
     çapında  ürün  takdir  ve  beğeni  toplamıştır                            

 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayrıca:  iç  temizlik  ürünleri,solvent  içermeyen  turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. 
 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz. 
 

 

 ETS – GENEL  TEMİZLEYİCİ (INTERIOR) 

  #21844M3 
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Economic Avionik Boeing  ve  Airbus  tarafından  onaylanmıştır: 
 

   Ekonomik  Aviyonik  Boeing  şartname  D6-17487  Revizyon  L.  göre  test  edilmiş  ve  ABD'de  onaylanmıştır.                      
   Ekonomik  Aviyonik  Airbus  Industries  tarafından  Avrupa'da  onaylanmıştır. 
 
NATO STOK NUMERASI: 

 
➡ 7930-13-115-0295- ECONOMIC 
➡ 7030-13-114-4700- ECONOMIC 
➡ 6850-17-109-2267- ECONOMIC 

 
Karışım: 

➡  1:3  karışımla    parafin,  yağ,  gres  yağı, ve nikotin vb. maddeler. 
➡ 1:10  tavanlar,  duvarlar  ve  kapılar,  vs. 
➡ 1:15 mutfak temizliği  , tuvalet  ve  aksesuarlar,  halı, sert sentetik materyaller, vb.alanlar  
➡ 1:100 pencere, cam ,  aynalar,  ve  parlak    yüzeylerin  temizlenmesine  muhteşem  bir  parlaklık  sağlar. 

Genel  kullanım  talimatı: 
➡  Seyreltilmiş  ürünü  temizlenecek  olan  yüzeye  püskürtünüz 
➡ Ürünün  çalışması  için 10 saniye bekleyiniz 
➡  Sünger  veya  fırça yardımı  ile   kirleri temizleyin 
➡  Su  ile  durulayın 
➡  Havluyla Kurutunuz 
 

Not: Sıcaklık,  temizlik  süresini  hızlandırır.İsteğe  göre  ürünün  sıcaklık  (1°C.  ile 90°  C)  arası  seçilebilir.                                          
Sıcaklık  seçimi  çıkarılması  gereken  kirlilik  derecesine  ve  yoğunluğuna    göre  seçilir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayrıca:  iç  temizlik  ürünleri,solvent  içermeyen  turbin ve pist temizleyiciler, jant temizleyiciler, vb. 
 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz. 
 
 

 

 

Ambalaj : 
 20 Ltr, 210  Ltr, 1000 Ltr. 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 

 
Stok bilgisi : 

➡ 35 ⁰ F / 2⁰  altında ve  122⁰ F / 

50⁰ C üstünde  tutmayınız 
➡ 35 ⁰ F / 2⁰ C  altında  tutmayınız 

Su  tehlike  sınıfı  -0-dır 

 

 
 

 

 #21844M3 
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Ürün  Bilgisi 
 

                                           #28507S3 
 

ETS - Multi Dokulu Cokpit Temizlik  Mendili   (Ets   uçak   temizleyicisiyle)   emdirilmiştir -  (MC-Douglas, Airbus, Boeing, 
NATO ve Askeri PRF ile uyumlu - teknik  özelliklere  sahiptir)  ve  özel  yüzeylerin  temizleme  ve    yağ  giderilmesi için   
"  kolay  ve  hızlı  kullanıma  hazır" olarak  tasarlanmıştır.  Otomobil, Tren, Metrobüs,  Uçak  /  helikopter elektronik paneller, 
monitör,  siwitç  vb.  bölge  temizliği   için. Sprey uygulamaları tehlikeli     ve    uygun  değidir   ,  dış   temizlik   için  kuru  yıkama  
olarak  kullanılabilir. 

 
Mükemmel  bir  parlaklık  elde  etmek  için  yumuşak  bir  bez  / veya  kağıt  havlu    ile  yeniden    temizlenmiş  yüzeyi  silmenizi      
(  parlatmanızı)  öneririz.  ETS - Multi  Dokulu  Temizlik  Mendili  sadece  temiz  su  ile  tekrar  ıslatarak ( calkalayarak)  
yeniden  kullanılabilirsiniz. 

   
 
   
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ayrıca:  İç  temizliyiciler,    solvent  içermeyen  motor  ve  rulman  temizleyiciler,  jant  temizleyiciler,  vb. 
 daha  fazla  bilgi  için  ETS  ile    irtibata  geçiniz 
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Ambalaj: 
 170, tane  Kutu / 50 Tane Box 

 
Raf  ömrü: 
4 yıl 

 
Depolama: 
➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  saklamayın ve 

122⁰F / 50⁰C  üzerinde  tutmayın 
➡ 35 ⁰F / 2⁰C    altında  kullanmayın 

 
Su  tehlike  sınıfı  -0- dır 

 
  

   

ETS – UÇAK  KOKPİT  TEMİZLİK  MENDİLİ 
 

 

 

ETS - Multi Dokulu  Mendil,  ETS  Uçak  Temizleyicisi  içerir - yağ  alma  
veya  diğer  herhangi  bir  sanayi  işlemi  için     Ekonomiktir    ve    yüzde  %  100  
temizlik  sonucu  elde  edilir.  Diğer  ürünlerdeki  MSDS  (Malzeme  Güvenlik  
Bilgi  Formu)    farkı    cilt  ve  cilt  bakım  losyonunu  ürünü  kullanmadan  önce 
kullanmanızı  tavsiye  ederiz 
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Ürün  Bilgileri  

 

          #3780
ETS  PİST   TEMİZLEYİCİ özellikle   kauçuk   kalıntılarını ve   diğer pist kirletici kalıntıları kaldırmak   için   tasarlanmış bir   konsantre   alkali   bazlı  
temizleyicidir. Ets pist temizleci yenilikçi teknolojilerle  üretilen,  canlı  ve insan dostu olan  aynı  zamanda  güçlü  temizleyici  özellikleri  bulunan,  
yerel mevzuata uygun olarak kanalizasyona  karışabilen  çevre  dostu  bir  üründür. Ürün,   tehlikeli  malların (maddelerin)  etiketlenmesine  
tabi  değildir. Bu  ürün  pist  yüzeyine  yapışmış  bulunan  tüm  ağır  gres  kalıntılarını,  madeni  yağ  kirliliklerini,  kauçuk  kalıntılarını  çıkarmak  
için  özel  karışım  maddeleri  içermektedir. Bu  ürün  tüm  kullanıcıları  tarafından  büyük  memnuniyetle  takdir  edilmektedir,  çünü  
ürün   pist   yüzeyindeki   tüm   kirlilikleri   %100   oranında   temizler,   aynı   zamanda   pistin   beton   yüzeyine kesinlikle zarar 
vermemesi  ve  çevre  ve  canlı  dostu  olmasıdır. Mevcuttaki  kullanılan  ürünler,  sadece çok  yüksek  basıçlı  makinelerle  uygulanması  
gerektiğinden  dolayı pistin beton zeminine zarar vermesi, aslında  kullanılan  ürünlerin  çok  pahallı  ürünler  olduğunu  göstermektedir. 
Kirlenmeye  bağlı  olarak  aşağıdaki  seyreltme  tablosuna  bakılarak  ürün  su  ile seyreltilebilir. 

    
  Seyreltme    mikraı: 

➡  Ürün  konsantre  şekilde   ve  en fazla 1:1 oranında  su  ile  seyreltilir. 
                Uygun  basınçlı    makine  ile  kullanılabilir  özelliğe  sahiptir. 
  
   Ürün  avanyajları: 

➡ Zehirsizdir,  Ürün  yanmaz  ,asit,fosfat,silikonlar  içermez 
➡ %100  kullanıcı  dostu  ve  güvenlidir. 
➡ Akıcı olarak biyobozunur  (>%  90  göre  evrimi  testi  OECD  301B) 
➡  Zorlanmadan  pist  üzerindeki  tüm  kauçuk  kalıntılarını,  yağları  kalıntıları  çıkarır. 

 
  Kullanım  kılavuzu: 

➡ Ürünü  yüzeye  püskürtünüz  ve  sert  fırça  yardımı  ile  veya  dönen fırca    ile  ovma yapınız. 
➡ 15  ile  25  dakika  ürünü  yüzeyde  bekletiniz,  arasıra  kontrol  ediniz   
➡ Yüzeyi  fırçalayarak/  (kalıntıları  kazıyarak  toplayınız)    kalıntıları  temizleyiniz 
➡ Yüzeyi  su  ile  çalkalayınız 

   Not: 
                  Pist  yüyeyindeki  sıçaklık  ürünün  daha  hızlı  şekilde  kalıntıları  çıkarmasına  ve  daha  az  ürün  kullanılmasına  yardımcı  olur.                    

Kullanım  sıcaklığı  10  ila  70  C  derece  arası  seçilmelidir. 
     
  Güvenlik:  Malzeme  güvenlik  bilgi  formu  bakınız. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Bu  arada:  Tüm  ürünlerimiz  sivil  ve  askeri  havacılık,  ağır  sanayi  ,  tersane  ,  üretim    tesisleri,              

savunma ,sanayi  üretimi    için  kullanılabilir  .. Daha  fazla  bilgi  için,  ETS  ile    irtibata  geçiniz 
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  Ambalaj : 
20 Ltr, 210  Ltr, 1000 Ltr. 

  Raf  ömrü: 
4 yıl 

   
 Stok bilgisi : 

➡ 35 ⁰ F / 2⁰  altında ve  122⁰ F   

/ 50⁰ C  üstünde  tutmayınız 
➡ 35 ⁰ F / 2⁰ C  altında  tutmayınız 

  
 Su  tehlike  sınıfı :   -0- dır 
 

                        ETS  PİST  TEMİZLEYİCİ 
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Ürün  Bilgileri   
Ürün  bilgisi: 
Entegre  hortum  makaraları  ve  basınçlı  pompa  sistemi  mobil  tankı  ünitesi. 2  akıs  üzerine  yerleştirilmiş  1000 litre kapasiteli galvanize  edilmiş  
konsatre  ürün      tankı.1000  Litre  harici  yedek  su  platformu  (  metal  plastic  konteyner  )  için.  Akısların  biri  sabit  diğeri  dönen, harici fren 
sistemi.  ETS Skyreacher GS -T 3000 de  galvanize  edilmiş  3000  litre  konsantre  ürün  kapasitesi  mevcuttur. 

Ürün  Avantajları: 
Özet  olarak  bakıldığında:  havacılık  sektöründe  uçak  dış  yüzey  temizliği  yapan  profesyonel  temizlik  şirketlerinin    ihtiyaçları 
doğrultusunda  tasarlanıp  geliştirilmiş  olan  mühendislik harikası,  kullanıcı  dostu,  ve  profesyonel  bir  uçak  bakım  ünitesidir.  Ürünün  
avantajları  aşağıda  sıralanmıştır. 
✓ Gerekli olan  tüm  ekipmanlar ile birlikte mobil  ünite  (temizleyici,  su,  karıştırma  ünitesi,  hortumlar,  püskürtme  tabancaları 
✓ Tüm  uçağı  temizleyecek  yeterli  ürün  kapasitesi,  zaman  kaybı  yaşanmaması.  (ürün    karışımı  için)   
✓ Uçak  temizliğinde  2  birim    2  ile  3  personel    yeterlidir.  Standart  ünitede  4  hortum  mevcuttur  (2  seyreltilmiş  ürün  2  basınçlı  su 

tabancası). 
✓. lki  ayrı  karıştırma  ünite  sayesinde  çalışma  sırasında    büyük  esneklik  sağlar (Örneğin  bir  takım%  25  seyrelti ürün   ile  ağır  lekeleri   

temizlerken diğer  takım % 10  seyrelti ile az kirlenmiş  bölgeleri  temizler. 
✓  Ürün  kullanımı  otomatik  karışım  sayesinde  çok  ekonomiktir,  ürün  tasarufu  sağlar. 
✓ Durulama su  tabancaları  üzerine  özel  nozullar, su  tüketimi tasarrufu ile birlikte  yeterli basınçlı  akışını sağlar. 
✓ Unite hangarda  aynı  zamanda hangar  dışı   özel  donanımlı  temizlik  alanlarındada kullanılabilir.  ( Uniteye  jeneratör  montaj  sonrası  

mobil  olarak  tüm  havaalanındaki  bölgelerde    hizmet  verebilmektedir  ) 
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Teknik bilgiler: 
➡ 2 ayrı  dozaj  karıştırma    sistemi  %25  ile  %  10  arası  ürün  karışımı  sağlar. 
➡ 5  Entegre  hortum  makaraları. 
➡ 1000  litre  su  tankı  ve   ayrı  tank  sayesinde,   2  hat  ürünü  yüzeye  püskürtmek    için,    2. hat  yüzey  yıkaması  için. 
➡ 5 tane  esnek  güçlendirilmiş  özel  basınç  hortumu, herbiri  50  metre  uzunluğunda. 
➡ Yüzey  temizliği  için  15  bar  gücünde  elektrikli  pompa  ,    dakikada  120  Litre  su  kapasitesi.   
➡ Ürün  püskürtmesi  için  6  bar  ve  dakikada  15  litre  ürün/  su  kapasitesi  . 
➡ Su  emme  pompasında    filtre  mevcuttur  (  tıkanıklık  ve  kirliliği  önlemek  için) 
➡ Otomatik su deposunu  doldurulur  şamandıra sistemi  sayesinde  otomatik  olarak  kapatılır. 
➡ İsteğiniz  doğrultusunda  2 tane ürün  püskürtme  tabancası  seçimi  1,2,3  metre  uzunluklarında.   
➡ İsteğiniz  doğrultusunda  2  tane  basınçlı  su  tabancaları seçimi    
➡ EN 60204.1. normlarında  yapılmış    IP65  standartında    su  geçirmiyen  elektrik  panosu 
➡ Bu sistem CE-normlarına   sahiptir. 

Teslimat  süresi 
Sipariş    sonrası  2  ay   

Seçenekler 
- Jenerator  montajı  ,  hangar  dışı  ve bağımsız  olarak  çalışma  olanağı  sağlar. 
- Operatörlerin  çalışmasını kolaylaştırmak  için  scissorlips hortumlara  entegre edilebilir. 
- Komple  galvanize  edilmiş  unite 

Diğer  tüm  ayarlamaları,  ihtiyaçlar veya  özel  gereksinimleri  kabul  edilebilir  ve yazılı  olarak  teyit  edilmektedir. 

Daha temiz ve sürdürebilir bir dünya için çevresel düşünmemiz  gerekmektedir. 
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NATO STOCK NUMBER 
  
  

PRODUCT NAME PACKAGE CONTENTS 

4940-17-109-9776 
6810-17-103-9626 
6850-17-106-8474 
6850-17-107-1764 
6850-17-109-2267 

Parts Cleaning unit (Stainless steel) 
Weapon Cleaner / Armament Cleaner 
Weapon Cleaner / Armament Cleaner 
Super Degreaser Blue 
Non Solvent Degreaser Concentrate 

1 Unit 
200 Ltr 
20 Ltr 
5 Ltr 

20 Ltr 
  

6850-17-107-6706 
6850-17-107-6705 
6850-13-234-5268 
6850-99-771-0240 
6820-17-108-4406 

  

Degreaser, water-based 
Parts cleaner, 
water-based Aircraft Cleaner 
Aircraft Cleaner Gel 
Aircraft Cleaner Gel 

20 Ltr 
20 Ltr 
25 Ltr 
25 Ltr 
10 Ltr 

7930-12-334-8453 
6850-17-109-2268 
7930-13-115-0295 
7930-13-114-4700 
7930-17-056-6959 

  

Monitor Screen Cleaner 
Non Sol 6 
Economic 
Economic 
Floor Cleaner 

Aerosol 400 ml 
200 Ltr 
20 Ltr 
25 Ltr 
20 Ltr 

7930-17-108-5508 
6850-17-106-8473 
6850-17-056-4982 
6850-17-112-0384 
7930-17-107-6413 

  

Floor Cleaner 
Bupi Cleaner Concentrate 
Antifoam 
Non Sol 1 
Carwash Cleaner 

4x5 Ltr 
20 Ltr 
1 Ltr 

25 Ltr 
20 Ltr 

7930-17-110-3086 
9150-01-381-5558 
6650-17-120-4760 

Bio-kleen car cleaner 
Weapon Oil 967 
Hand Refractometer °Brix 

25 Ltr 
5 Ltr 

NATO stock Numbers (NSN ) 

Vergi Dairesi :  İstanbul  Yakacık  Vergi Kimlik No: 3810 440 177 |İstanbul Ticaret Odası Sicil No 826248  |  

ETS Ekolojik Teknolojik Temizlik Çözümleri LTD.ŞTİ  |  Erenler Sokak No 6 Kartal TR34880  ISTANBUL TURKEY  | Tel: +90 216 606 0666                           
Fax +90 (0) 216 606 2141  Şirket Mobil +90 544 355 62 12|Email:info@etsturkiye.com  | URL:www.etsturkiye.com|                                                    



Profesyonel talepler  için  tasarlayıp  ve  ürettigimiz  Teknolojik bakım  ürünlerimiz 
Endüstriyel  Temizlik      Pas giderme   Korozyondan  koruma   
Yüzey  Bakımı    Uçak  ve  Havacılık        Tersane ve Gemicilik    
 Otomobil ve  Ağır  Sanayii      Otel ve Restoran  Sanayii  

  Tren,Metro ve Metrobüs   Havalimanı,  ve  ulaşım 
 Askeri ve sivil Havacılık,Polis ve Savunma Sanayii 

   
 Referans  ,  Sertifika  ve  Onaylarımız                                                                                                                                               

                                                         
Copyright:  Logolar  bahsi    geçen    şirketlere  aittir 

                                                                          

 REACH, HACCP, Boeing, Airbus, McDonnell Douglas, Eurocopter, 
MILITARY-PRF, NATO, NAMSA SMI- MIAMI USA
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