
1

Hijyen Kimyasalları
Hygiene Chemicals
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Dezenfektanlar - Disinfectants

Özellikle el hijyeninin önemli olduğu durumlarda ellerin 
dezenfeksiyonu için kullanıma hazır, alkol bazlı sıvı el ve 
cilt dezenfektanıdır.  
• Dezenfektan etkisiyle bakteri, virüs ve 

mikroorganizmalara karşı geniş bir etki spektrumuna 
sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır. 

• Farklı etken maddeler yardımıyla, cildinize zarar 
vermeden bakteri ve virüsleri yok eder.  

• El ve cilt dezenfektasyonunda hızlı, etkili ve pratik 
çözüm sağlar.  

• Uygulandıktan 30 sn sonra bakteriler, mantarlar ve 
birçok virüsü inaktive eder.  

• Alerjik reaksiyona sebep olmaz.   
• Halk sağlığı alanında kullanıma uygundur.

It is an alcohol-based liquid hand and skin disinfectant, 
ready to use, for disinfection especially when hand hygiene 
is important. 
• It has been proven by clinical experiments that it has a 

wide spectrum of action against bacteria, viruses and 
microorganisms with its disinfectant effect. 

• Deactivate viruses and bacterias without any  harmfull 
effect to skin tissues with help of different types active 
materials. 

• Rapid, effective and pratic solution to  hand and skin 
disinfection. 

• Deactivate viruses, fungus and bacterias in 30 seconds 
after its applied. 

• Does not cause allergic reactions. 
• Suitable for public use.

HD001 

Armour El ve Cilt Dezenfektanı
Armour Hand And Skin Disinfectant
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Kullanılacağı Zararlı  
Organizmalar:  Zararlı 
Türü-Yaşam Evresi 

Uygulama Alanı 
ve Şekli

Uygulama 
Miktarı ve 
Süresi 

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia Coli, Enterococcus 
hirae 

El ve cilt üzerine 
püskürtme ve 
ovalama yolu ile 

İstenen sıklıkta, 

3-5 mL, 

30 sn 

Harmful Organisms to Use: 
Pest Type-Life Stage

Application area 
and type

Application 
amount and 
duration

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia Coli,  Enterococcus 
hirae 

On hand and  skin 
with spreying or 
spreading

Desired 
amount, 

3-5 mL, 

30 sn

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  El ve cilde sürülerek 
uygulanan, alkollü, kısa sürede etkili el ve cilt 
antiseptiğidir. 
Harici kullanım içindir. 
KULLANIM ŞEKLİ: El içerisine bir miktar ürün alınır; basit 
ovma hareketi ile bilekler dahil olmak üzere ellerin her 
tarafına yayılır.
Alınan ürün miktarı ellerin en az 30 saniye ıslak kalmasına 
yetecek kadar olmalıdır. Ellerin kendiliğinden kuruması 
beklenir ve çalışmaya devam edilir. 
İstenilen sıklıkta kullanılabilir.  
Ürün sulandırılmadan kullanılır. 

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  Highly effective 
hand and skin disinfectant applied by scrubbing to hands 
and skin. 
For external use only. 
APPLICATION: Some amount of product is taken into the 
hand, spread it all over the hands, including the wrists, 
with a simple scrubbing motion. The amount of product 
received should be sufficient to keep hands wet for at least 
30 seconds. To  continue  working, wait  until hands  are  
completely dry. 
Uses desired frequency. 
Directly use without any dilution.
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Dezenfektanlar - Disinfectants Dezenfektanlar - Disinfectants

Özellikle el hijyeninin önemli olduğu durumlarda ellerin 
dezenfeksiyonu için kullanıma hazır, alkol bazlı jel formda 
el ve cilt dezenfektanıdır. 
• Dezenfektan etkisiyle bakteri, virüs ve 

mikroorganizmalara karşı geniş bir etki spektrumuna 
sahip olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır. 

• Farklı etken maddeler yardımıyla, cildinize zarar 
vermeden bakteri ve virüsleri yok eder.  

• El ve cilt dezenfektasyonunda hızlı, etkili ve pratik 
çözüm sağlar.  

• Uygulandıktan 30 sn sonra bakteriler, mantarlar ve 
birçok virüsü inaktive eder.  

• Alerjik reaksiyona sebep olmaz. 
• Halk sağlığı alanında kullanıma uygundur.

It is an alcohol-based gel  hand and skin disinfectant, ready 
to use, for disinfection especially when hand hygiene is 
important. 
• It has been proven by clinical experiments that it has a 

wide spectrum of action against bacteria, viruses and 
microorganisms with its disinfectant effect. 

• Deactivate viruses and  bacterias without any  harmfull 
effect to  skin tissues with help of different types active 
materials.

• Rapid, effective and  pratic solution to hand and skin 
disinfection. 

• Deactivate viruses , fungus and bacterias in 30 seconds 
after its applied. 

• Does not cause allergic reactions. 
• Suitable for public use.

HD002

Armour Jel El Dezenfektanı 
Armour Gel Hand Disinfectant

Kullanılacağı Zararlı  
Organizmalar:  Zararlı 
Türü-Yaşam Evresi 

Uygulama Alanı 
ve Şekli

Uygulama 
Miktarı ve 
Süresi 

Staphylococcus aureus,  
Pseudomonas aeruginosa,  
Escherichia Coli,  
Enterococcus hirae

El ve cilt üzerine  
ovalama yolu ile 

İstenen 
sıklıkta, 

3-5 mL, 

30 sn 

Harmful Organisms to Use: 
Pest Type-Life Stage

Application area 
and type

Application 
amount and 
duration

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia Coli, 

Enterococcus hirae 

On hand and skin 
with spreading

Desired 
amount, 

3-5 mL, 

30 sn

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  El ve cilde sürülerek 
uygulanan, alkollü, kısa sürede etkili el ve cilt 
antiseptiğidir. 
Harici kullanım içindir. 
KULLANIM ŞEKLİ: El içerisine bir miktar ürün alınır; 
basit ovma hareketi ile bilekler dahil olmak üzere ellerin 
her tarafına yayılır. Alınan ürün miktarı ellerin en az 30 
saniye ıslak kalmasına yetecek kadar olmalıdır. Ellerin 
kendiliğinden kuruması beklenir ve çalışmaya devam 
edilir.  
İstenilen sıklıkta kullanılabilir.  
Ürün sulandırılmadan kullanılır. APPLICATION AREA AND INFORMATION:  Highly effective 

hand and skin disinfectant applied by scrubbing to hands and 
skin.
For external use only. 
APPLICATION: Some amount of product is taken into the hand, 
spread it all over the hands, including the wrists, with a simple 
scrubbing motion. The amount of product received should 
be sufficient to keep hands wet for at least 30 seconds. To 
continue  working, wait until hands are completely dry .  
Uses desired  frequency. 
Directly  use without any dilution
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Dezenfektanlar - Disinfectants

Alkol ve kuartener amonyum bileşikleri temeline 
dayanan kullanıma hazır, aldehit içermeyen yüzey alan 
temizleyicisidir.
• Yüzeylerde renk değişimi yapmaz. 
• Virüslerde etkinliğe sahiptir.
• Hızlı dezenfeksiyon gerektiren tüm alanlar için 

kullanıma uygun bir yüzey alan temizleyicisidir.
• Özellikle ulaşılması zor yüzey ve alanlar için ya 

da iç ve  dış mekanlarda püskürtme ile kullanıma 
uygundur.

Based on alcohol and quanatary ammonium compounds, 
ready-to-use, aldehyde free surface and area cleaner.
• Does not  cause  colour changes on surfaces.
• Effective on viruses.
• Suitable surface-area cleaner to use for every type of 

areas that  needs effective and rapid disinfection.
• It is  especially suitable to spreying application indoor 

and ourdoor areas and hardly touchable surfaces.

HD003

Armour Ortam ve Yüzey Dezenfektanı
Armour Area and Surface Disinfectant

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Ev, ofis, işletme, araba okul, 
hastane, sosyal alanlar ; 
kısacası hayatımızda  yer alan 
tüm ortam ve yüzeylerde 
kullanılabilir. (Alkolden zarar 
görebilecek ahşap, boyalı 
ve kaplamalı yüzeylerde 
kullanmayınız.)
Harici kullanım içindir. 
KULLANIM ŞEKLİ: 1/20 
oranında sulandırarak 30 cm 
uzaklıktan yüzeye püskürtünüz. Birçok yüzeyde hızlı 
dezenfeksiyon sağlar. En az 30 saniye boyunca yüzeyde 
ıslak kalacak şekilde uygulayınız.  

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  It could be use 
every area and surface placed in 
daily life such as homes, offices, 
cars, schools, hospitals,social 
areas etc. (Do not use surfaces 
effect from alcohol such as wood, 
dyed and coated surfaces).
For only external uses.
APPLICATION: Dilute 1/20 
amount with water and applied 
spreying to  surfaces from 30 

cm  distance.  Provide   effective  and  rapid  disinfection  
on many surfaces. Apply to  surface for 30 seconds that  
surface completly wet.
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Dezenfektanlar - Disinfectants

Alkol bazlı olan ürün; her türlü yüzeyin hızlı dezenfeksiyon 
için kullanılabilir.
• Kullanılan yüzeyde istenmeyen lekeler bırakmaz.
• Hoş kokuludur. 

Alcohol based product used rapid disinfection to every type 
of surfaces.
• Does leave unwanted stains on cleaned surfaces.
• Has chracteristic pleasant odour.

HD004

Armour  Yüzey Dezenfektanı 
Armour Surface Disinfectant 

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Ev, ofis, işletme, araba okul, 
hastane, sosyal alanlar ; kısacası hayatımızda  yer alan tüm 
yüzeylerde kullanılabilir. (Alkolden zarar göre görebilecek 
ahşap, boyalı ve kaplamalı yüzeylerde kullanmayınız.)
Harici kullanım içindir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Sulandırılarak bir mop, sünger veya bez 
yardımıyla yüzeylere kolayca uygulanabilirler.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  It could be use 
every area and surface placed in daily life such as homes, 
offices, cars, schools, hospitals, social areas etc. (Do not use 
surfaces effect from alcohol such as wood, dyed and coated 
surfaces).
APPLICATION: Dilueted product can be easily applied to 
surfaces with help of mop, sponge or cleaning fabrics.
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Kişisel Hijyen Ürünleri - Personal Hygiene Products

Dokunduğunuz her yere bulaşan bakterilerden kurtulmak 
için geliştirilen anti bakteriyel sabun güçlü dezenfektan 
etkisi sayesinde ellerde bulunan bakterilerin büyük 
çoğunluğunu etkisiz hale getirir.
• El hijyenini sağlamak için son zamanlarda sıkça 

kullanılan anti bakteriyel özelliğe sahip ürün cilt 
temizliği ihtiyacınızı karşılayarak ellerinizi sağlığa 
zararlı bakterilerden arındırır. 

• Yetişkin ve çocuk kullanımına uygun olarak anti 
bakteriyel el sabunları; farklı içeriklerde üretilebilirler. 

Antibacterial soap, is developed to get rid of bacteria came 
from everywhere you touch, destroy majority of bacteria in 
the hands thanks to its strong disinfectant effect. 
• The product with anti-bacterial feature, which has 

been used frequently for hand hygiene, meets your 
skin cleaning requirement and cleans your hands 
from bacteria that harmful to health.

• Antibacterial hand soaps suitable for adult and child 
use; they can be produced in different contents.

PH005 

Armour Antibakteriyel Sıvı El Sabunu
Armour Antibacterial Hand Soap

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  El hijyeni için 
kullanıma uygundur.
Harici kullanım içindir.
KULLANIM ŞEKLİ: Ellerinizi 
bir miktar su ile ıslatınız. Avuç 
içine bir miktar sabun alınır. 
Avuç içleri, elin üst yüzeyi, 
parmak araları, tırnak içi ve 
üzeri ve el bilekleri sabun ile 
temas edecek şekilde en az 30 
sn boyunca köpürtülmelidir. 
En az 30 saniye temastan 
sonra su ile durulanır.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  
Suitable to use for hand hygiene. 

For only  external uses 
APPLICATION: Wet your hands 
with clean water. Small amount 
of soap taken into hands. The 
palms,upper surface of hands, 
fingers, nails and wrists should 
be contacted with soap at least 
30 seconds for better hygiene 
.After 30 seconds contact rinsing 
with plenty of water.
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Kişisel Hijyen Ürünleri - Personal Hygiene Products

PH006

Armour Sıvı El Sabunu 
Armour Liquid Hand Soap

Farkında olmadan dokunduğunuz 
yerlerden ellere bulaşan tozdan 
ve kirlerden kurtulmak için en 
etkili yollardan biridir. 
• Cildinizi hassas bir 

şekilde temizlerken 
nemlendirir ve 
yumuşaklık sağlar.

• Cilt pH uygun 
proseslerde 
üretilmiştir.  

It is the most effective way to clean hands 
from dust and soils that comes from 

places touched unconsciously.
• It moisturizes and 
provides softness while delicately 
cleansing your skin.
• Skin pH is produced in 
suitable processes

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
El temizliği için kullanıma 
uygundur.  Harici kullanım 
içindir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Ellerinizi bir miktar su ile ıslatınız. 
Avuç içine bir miktar sabun alınır. Avuç içleri, elin üst 
yüzeyi, parmak araları, tırnak içi ve üzeri ve el bilekleri 
sabun ile temas edecek şekilde en az 30 sn boyunca 
köpürtülmelidir. En az 30 saniye temastan sonra su ile 
durulanır. 

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  Suitable to use 
for hand hygiene. 

For only  external uses.
APPLICATION: Wet your hands with clean water. Small 
amount of soap taken into hands. The palms,upper surface 
of hands, fingers, nails and wrists should be contacted 
with soap at least 30 seconds for better hygiene. After 30 
seconds contact rinsing with plenty of water.
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Mutfak Hijyen  Ürünleri - Kitchen Hygiene Products

Bulaşıklarınıza zarar vermeden inatçı lekeleri kolayca 
temizleyerek ışıl ışıl parlaklık sağlar.
• İnatçı bulaşık kalıntılarında etkilidir.
• Jel formu sayesinde, deterjan kalıntısı bırakmadan  

bulaşıklarınızdaki zor lekelerde bile etkilidir. 

It provides a brilliant shine by easily removing stubborn 
stains without damaging your dishes. 
• Effective on hard residues.
• Thanks to its gel form, it is effective even on difficult 

stains on your dishes without leaving detergent 
residue.

CC007 

Armour  Bulaşık Makinesi Deterjanı
Armour Dish Washing for Machine

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Bulaşık makinenizin deterjan 
gözüne dökülür. 
KULLANIM ŞEKLİ: Her bir yıkama için, bulaşıkların kir 
miktarına göre 25-30ml eklenir. 

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  Poured into 
detergent part of your dishwasher.
APPLICATION: For each wash; add 25-30 ml product due to 
amount of dirt on dishes. 
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Mutfak Hijyen  Ürünleri - Kitchen Hygiene Products

Bulaşıklardaki inatçı lekeleri ellere zarar vermeden kolayca 
temizler.
• Bulaşıklarda tam hijyen ve parlaklık sağlar. 
• Cilt pH uygun proseslerde üretilmiştir. 
• İnatçı bulaşık lekesinde etkilidir.
• Soğuk suda dahi kesin çözüm sunarak, inatçı yağları 

zahmetsizce temizler.
• Deterjan kalıntısı bırakmadan özel formülü sayesinde 

bulaşıklarınızdaki zor lekelerde bile etkilidir. 

Easily cleans stains on dishes without harmful effect on 
hands.
• Provide hygiene and shine on dishes.
• Produced suitable for skin pH.
• Effective on hard stains.
• Easily cleans even cold water.
• Thanks to its formulation without any detergent 

residue, it is effectively cleans hard stains.

CC008

Armour Bulaşık Deterjanı El 
Armour Dish Washing Liquid

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Bulaşıkların elde yıkanmasında 
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ: Kirlilik 
seviyesi ve çeşidine göre 
kullanım miktarı belirlenebilir.  

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  Used in 
dishwashing by hands.
APPLICATION: Application 
amount  is  determine  
according to amount of dirt 
and type.
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Mutfak Hijyen  Ürünleri - Kitchen Hygiene Products

Yüzeye yapışan yağ ve lekeleri yüzeyden sökerek, 
tutunmasını engeller.
• Çalışma tezgahı, evye, kazan, ocak, fırın, davlumbaz 

vb, alkaliye dayanıklı alanların temizliği için idealdir.
• Ocak, fırın ve ızgara gibi mutfak ekipmanlarında 

oluşan yanmış, kalıplaşmış yağ temizliğinde 
kullanılan bir üründür.

• Alüminyum ve boyalı alanlarda kullanılmaz.

Removing oil and stains from surfaces and prevent back 
staining.
• Ideal for cleaning workbenches, sinks, boilers, stoves, 

ovens, hoods etc., alkali-resistant areas.
• It is a product that  used in cleaning of burnt oil 

stains formed in kitchen equipment such as stove, 
oven and grill.

• Does not applied onto aluminium and dyed surfaces.

CC009 

Armour Yağ Sökücü - Mutfak 
Armour Oil Remover

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Mutfağınızdaki ocak, fırın, 
ızgara, barbekü, aspiratör, 
davlumbaz, fritöz ve zorlu 
kirlerin bulunduğu alanlarda, 
granit-seramik-çelik tencere 
ve tavalarda, cezve, demlik ve 
benzeri tüm mutfak aletlerinde, 
mutfak dolapları, evye, 
fayans ve seramik yüzeylerde 
kullanabilirsiniz.
KULLANIM ŞEKLİ: Yağlı ve kirli 
bölgeler üzerine doğrudan 
püskürtür. Biraz bekletip nemli 
bez ile silinir ve kurulanır. 
Ağır yağlı ve kirli bölgeler için 
10dakika bekletilebilir.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  You can use it 
in areas where there are stoves, ovens, grills, barbecues, 
extractors, hoods, fryers and difficult dirt in your kitchen, 
granite-ceramic-steel pots and pans, coffee pot, teapot and 
all similar kitchen appliances, kitchen cabinets, sink, tile 
and ceramic surfaces.
APPLICATION: It sprays directly on oily and dirty areas. Wait 
a little, wipe and dry. 
Kept for 10 minutes for heavily oiled and dirty areas.
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Tekstil Hijyen Ürünleri - Textile Hygiene Products

Çamaşır temizliğinde etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.
• Sıvı deterjanların su içinde çok daha iyi şekilde 

çözünüyor olması performansı daha da arttırmış olur.
• Deterjan kalıntısı bırakmaz. 
• Her türlü su sertliğinde kullanılabilir. 

• Provide effective results on Textile cleaning.
• Does not leave residue.
• Used in any level of water hardness.

CT010

Armour Sıvı Çamaşır Deterjanı 
Armour Liquid Washing Machine Detergent

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Çamaşır makinesinin deterjan 
gözüne, çamaşırlarınızı yıkama 
esnasında kullanabilirsiniz. 
KULLANIM ŞEKLİ: Çamaşır 
makinenizin deterjan gözüne 
150-200 ml kadar ilave ediniz. 
Kullanım miktarınızı bu 
aralıkta, çamaşırlarınızın 
miktarına  göre 
değiştirebilirsiniz.

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  During 
washing,add detergent 
compartment of  your machine.
APPLICATION: Add 150-200 ml 
to the detergent compartment of 
your washing machine. 
You can change your usage 
amount in this range according 
to the amount of your laundry.
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Tekstil Hijyen Ürünleri - Textile Hygiene Products

Softener is a usual product that applied to textiles in 
washing machine during the rinsing cycle.
• Despite of detergents, softener gives soft  hand touch 

to textile products after washing. 
• Using softener  is not give only nice smell and 

softness to zfabrics, it is also helps ironing by reducing 
static electric on fabrics. 

• You could keep your fabrics softness and  smell for 
longer by using softener rigth way.

CT011 

Armour Yumuşatıcı 
Armour Softener

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Armour Yumuşatıcı’yı 
çamaşırlarınızı yıkama 
esnasında kullanabilirsiniz. 
KULLANIM ŞEKLİ: Armour 
Yumuşatıcı’yı çamaşır 
makinenizin yumuşatıcı 
gözüne 100-150 ml kadar 
ilave ediniz. Elde yıkama 
esnasında deterjan ile 
yıkamadan sonraki son 
durulama suyuna 10 litreye 
50 ml olacak şekilde ekleyerek 
kullanabilirsiniz.  

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  During 
washing, add detergent 
compartment  of  your machine.
APPLICATION: Add 100-150 
ml of  product on the softener  
compartment. During  hand 
washing of  textile products,after 
detergent wash add 50 ml 
softener to 10 liters rinsing 
water .

Çamaşır yumuşatıcı, çamaşır makinesinde durulama 
devresi sırasında tipik olarak çamaşırlara uygulanan bir 
maddedir. 
• Çamaşır deterjanının aksine, kumaşlarda  yıkama 

sonrasında  elde hoş bir  his  bırakan yumuşaklık 
sağlar. 

• Yumuşatıcı kullanmak çamaşırlarınızı mis gibi 
kokutmak ve yumuşatmakla kalmaz, aynı zamanda 
kumaşlardaki statik elektriği azaltarak ütülemeyi de 
kolaylaştırır. edebilirsiniz. 

• Yumuşatıcınızı doğru bir biçimde 
kullanarak çamaşırlarınızın 
yumuşaklığını ve kokusunu 
olabildiğince uzun süre 
muhafaza edebilirsiniz.
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Tekstil Hijyen Ürünleri - Textile Hygiene Products

Tekstil ürünlerinde zor lekeleri çıkartmak için kullanılan sıvı 
leke çıkarıcıdır.
• Aktif oksijen ile leke ve yağları temizler. 
• Çamaşır deterjanının aktivitesini arttırmak için de 

kullanılabilir.

It is a liquid stain remover used to remove difficult stains in 
textile products. 
• It cleans stains and oils with active oxygen. 
• It can also be used to increase the activity of laundry 

detergent.

CT012

Armour Leke Çıkarıcı  
Stain Remover

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Tüm tekstil yüzeylerinde 
kullanılabilir. Uygulama yapacağınız kumaşın etiketi 
üzerinde yazan yıkama talimatını mutlaka okuyunuz. 
Leke üzerinde direk uygulanabileceği gibi 
çamaşır deterjanının performansını 
arttırmak için çamaşır 
makinesinde de kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ: Lekeli bölge 
üzerine direk dökülüp bir süre 
bekletilir. Lekeli bölge silinir ya 
da durulanır. 
Çamaşır deterjanının gücünü 
arttırmak için; çamaşır  
makinesinin deterjan gözüne 
eklenerek kullanılabilir.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  It can be 
used on all textile surfaces. Be sure to read the washing 
instructions written on the label of the fabric you will apply. 

It can be applied directly on the stain or it 
can be used in the washing machine 

to increase the performance of the 
laundry detergent.

APPLICATION: Pour directly on 
the stained area and wait for a 
while. The stained area is wiped 
or rinsed. 
To increase the stregth of 
laundry detergent; It can be 
used by adding to the detergent 
compartment of the washing 
machine.
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Genel Hijyen Ürünleri - General Hygiene  Products

Üstün kir sökme teknolojisi ile yerlerinizde, metal 
yüzeylerde, lekeli bölgelerde mükemmel temizlik ve 
parlaklık elde etmeniz için yardımcınızdır. 
• Doğal ve güçlü temizlik bileşenleri sayesinde tüm 

ortamlardaki temizlikte etkilidir.
• Her türlü kiri, kir birikimini söküp atar. 
• Çiziksiz parlak bir yüzey bırakarak etkili temizlik 

sağlar. 

Provide  professional cleaning and  perfect shine  on  dirty 
surface especially  metalic surfaces. 
• Highly effective thanks to its natural and powerful 

components. 
• Remove all types of dirts. 
• Provide excellent cleanning without leaving residue.

CG013  

Armour  Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici  
Armour Multi-Purpose Surface Cleaner

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Her türlü 
alan için uygulanan,  kısa sürede etkili 
temizleyicidir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Yoğun lekeli 
ya da kirli bölgelerde yüzeye 
direk dökülerek silinebilir. 
Bir kova suya az bir oranında 
yüzey temizleyici ilave edilerek 
her türlü alanda paspas veya 
bir bez yardımıyla uygulanabilir. 
El, yüz, vücut ve gıda maddeleri 
dışında bütün yüzeylerin 
temizliği için kullanabilirsiniz.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  It 
is an highly effective cleaner applied for all 

kinds of areas 
APPLICATION: It can be wiped by 

pouring directly on the surface in 
heavily stained or dirty areas. 
A small amount of surface 
cleaner can be added to  water 
and applied in any area with the 
help of a mop or cloth. You can 
use it to clean all surfaces except 
hand, face, body and food.
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CG014

Armour Yüzey Temizleyici   
Armour Surface Cleaners

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ: Her türlü alan için uygulanan, 
kısa sürede etkili yüzey temizleyicidir.
KULLANIM ŞEKLİ: Bir kova suya az bir oranında yüzey 
temizleyici ilave edilerek her türlü alanda paspas veya 
bir bez yardımıyla uygulanabilir. El, yüz, vücut ve gıda 
maddeleri dışında bütün yüzeylerin temizliği için 
kullanabilirsiniz.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  It is an highly 
effective surface cleaner applied for all kinds of areas.
APPLICATION: A small amount of surface cleaner can be 
added to  water and applied in any area with the help of 
a mop or cloth. You can use it to clean all surfaces except 
hand, face, body and food.

Zemin kaplaması üzerinde film 
tabakası oluşturan maddeler 
içermeyen, kaplamanın 
parlaklığını koruyan, hoş 
kokulu, güçlü bir temizlik 
ürünüdür. 
• Laminant, lamine, masif 

gibi ahşap kaplamalı 
zeminlerin temizliği için 
uygundur. 

• Günlük yapılan 
temizliklerde, manuel 
silme yöntemi ile 
kullanılabildiği gibi, 
püskürtme yöntemi ile de 
kullanılabilir.

It is a strong cleaning product ,that 
does not contain any film-forming 

materials on the surface coating, 
preserves the brightness of the 
coating, and has a pleasant smell. 
• It is suitable for the cleaning 
of wooden coated surface such as 
laminate. 
• It can be used with 
manual cleaning method as 
well as spraying method in daily 
cleaning.
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Etkili ve güçlü temizleme formülü ile tüm yüzeylerde 
hijyenik temizlikte etkilidir.
• Özel formülü sayesinde tüm yüzeylerde maksimum 

temizlik elde etmenizi sağlar.
• İçerdiği doğal ürünler ile çevreye karşı zararsızdır. 

Thanks to its effective and powerful formulation, give 
excellent cleaning on all kind of surfaces.
• Thanks to its formula provide maximum cleaning on 

all kind of surfaces.
• Contains natural ingredient that harmless to 

environment.

CG015  

Armour Sıvı Arap Sabunu  
Armour Yellow Soap

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:   
Halı, koltuk, cam ve pencere gibi 
tekstil yüzeylerin; Fayans, 
mermer, taş, ahşap, parke, 
laminant, cam, ayna 
gibi sert yüzeylerin ve 
silinebilir mutfak yüzeylerin 
temizliğinde rahatlıkla 
kullanılabilir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Bir 
miktar ürün alınarak 
sulandırılır. Bir fırça, sünger 
veya mop yardımıyla 
istenilen yüzeyin 
temizliğinde kullanılır.  

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  
Textile surfaces such as carpets, armchairs 

glass and windows; It can be easily 
used for cleaning of hard surfaces 
such as tiles, marble, stone, wood, 
parquet, laminate, glass, mirror and 
wipeable kitchen surfaces.
APPLICATION: Some  products 
taken and diluted. Applied with  
sponge, mop or brush on required 
surfaces.
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Kir ve toz gibi cam yüzeyine yapışan lekelerin 
arındırılmasında etkin rol oynar. 
• İz bırakmadan parlaklık sağlar. 
• Günlük yapılan temizliklerde, manuel silme yöntemi 

ile kullanılabildiği gibi, püskürtme yöntemi ile de 
kullanılabilir.

Play effective role on cleaning surfaces such as glass and 
mirror. 
• Does not  leave residue. 
• It can be used with manual cleaning method as well 

as spraying method in daily cleaning.

CG016

Armour  Cam Temizleyici  
Armour Glass Cleaner

KULLANIM YERİ VE 
BİLGİSİ:  Harici kullanım 
içindir. Genel temizlik 
malzemesidir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Cam, 
ayna gibi parlak yüzeylere 
püskürterek uygulayınız ve 
bir temizlik bezi yardımıyla 
kurulayınız. 

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  For external uses.  
General Cleanning products.
APPLICATION: Spreying on shiny 
surfaces such as glass and  mirror. 
Dry with help of  fabrics.
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Temizliği zor olan kireç ve pas lekelerinde kullanılan etkin 
bir üründür. 
• Etkin madde içeren güçlü formülasyonu sayesinde 

lekeleri parçalayarak  kısa sürede etkin bir temizlik 
sağlar.

It is an effective product used in lime and rust stains that 
are difficult to clean. 
• Thanks to its strong formulation containing active 

substance, it provides an effective cleaning in a short 
time by removing  lime and  rust  stains.

CG017   

Armour Kireç ve Pas Sökücü   
Lime and Rust Remover

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Armour Kireç ve Pas 
Sökücü’yü çaydanlık, su ısıtıcısı, duşa kabin, duş 
başlığı, lavabo, tuvalet, küvet, fayans ve seramik banyo 
yüzeylerinde, cam eşya yüzeyleri gibi pas ve kireç 
kalıntılarının sıkça görüldüğü alanlarda kullanabilirsiniz.
KULLANIM ŞEKLİ: Kireç ve pas lekelerinin kesin çözümü 
Kireç ve Pas Sökücü’yü, kireç bağlamış çaydanlık ya da 
su ısıtıcısına doğrudan dökün. Ürün, kireçli bölgeye etki 
ederken bir ses çıkarır. Bu etki sesi kesilene kadar bekleyin. 
Daha sonra çaydanlığı veya su ısıtıcısını bol suyla birkaç 
defa durulayın.
Fayans, banyo ve cam yüzey temizliklerinde 1 litre suya 
100 ml (1 çay bardağı) Kireç ve Pas Sökücü’yü ekleyip 
seyrelttikten sonra uygulayın. Cam ve benzeri yüzeylerdeki 
tadilat ve hafriyat kalıntılarını temizlemek için Kireç ve Pas 
Sökücü’yü doğrudan uygulayabilirsiniz. 
Uyguladığınız yeri bol suyla birkaç defa durulamayı 
unutmayın. Mermer, doğal taş, muşamba gibi aside 
dayanıksız yüzeyler ile emaye, demir, bakır, pirinç ve 
çinko gibi metal malzemeler ve kaplamalar üzerinde 
kullanmayın.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  You can use 
Armour Lime and Rust Remover in teapot, kettle, shower 
cabin, shower head, sink, toilet, bathtub, tile and ceramic 
bathroom surfaces, as well as rust and lime residues such 
as glassware surfaces.
APPLICATION: The exact solution of lime and rust stains. 
Pour the Armor Lime and Rust Remover directly into the 
lime teapot or kettle. The product makes a noise when 
acting on the chalky area. Wait until this effect stops. Then 
rinse the kettle or kettle several times with plenty of water. 
For tiles, bathroom and glass surface cleaning, add 100 ml 
(1 tea glass) Armor Lime and Rust Remover after diluting 
and dilute. You can directly apply Armor Lime and Rust 
Remover to clean the renovation and excavation residues 
on glass and similar surfaces. 
Do not forget to rinse the place you applied with plenty of 
water several times. Do not use on acid-resistant surfaces 
such as marble, natural stone, linoleum and metal 
materials and coatings such as enamel, iron, copper, brass 
and zinc.
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Fayans, evimizde, iş yerlerinde ve birçok endüstriyel 
alanlarda kullanılan malzemedir. Fayans aralarında oluşan 
sarılık ve siyahlaşmış lekeler için kullanılan etkili üründür. 
• Kalıntı bırakmadan temizlik sağlarken, uzun süreli 

parlaklık sağlar. 
• Güçlü formülasyonu sayesinde yüzeylere zarar 

vermeden üstün temizlik sağlar.

Tiles are the materials used in our home, workplaces and 
many industrial areas. It is an effective product used for 
yellowness and blackened spots formed between tiles. 
• Provides long-term brightness while providing 

cleaning without residue.
• It provides superior cleaning without damaging the 

surfaces thanks to its strong formulation.

CG018

Armour Güçlü Derz Temizleyici   
Armour Power Joint Cleaner

CG019

Armour Derz Temizleyici 2   
Armour Joint Cleaner 2

Fayans, evimizde, iş yerlerinde ve birçok 
endüstriyel alanlarda kullanılan 
malzemedir. Fayans aralarında 
oluşan sarılık ve siyahlaşmış 
lekeler için kullanılan üründür. 
• Kalıntı bırakmadan 

temizlik sağlarken, uzun 
süreli parlaklık sağlar. 

Tiles are the materials used in our home, 
workplaces and many industrial 

areas. It is the product used for 
yellowness and blackened spots 
formed between tiles.
• Provides long-term 
brightness while providing 
cleaning without residue.

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Armour  Derz Temizleyici, 
tuvalet, fayans ve seramik 
banyo yüzeylerinde ve çeşitli 
alanlara döşenen fayansların 
derz aralarında kullanılabilir. 
KULLANIM ŞEKLİ: Zamanla kirlenen derz araları, 
püskürterek yada dökülerek bir süre beklenir ve sonrasında 
bir temizlik bezi yardımıyla silinerek temizlenir. Armour 
Derz Temizleyicisi WC lerde yer alan tuvalet, klozet, 
ve seramik yüzeylere püskürterek yada dökülerek bir 
süre beklenir ve sonrasında bir fırça ve  su yardımıyla 
temizlenir. 

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  Product  is 
used for cleaning toilets, tiles,  
ceramic bath surfaces and 

joints which difficult to clean 
that accumulate between ceramics .

APPLICATION: Armour Joint Cleaner, apply  by using spreys 
or directly pour surface that contaminated surfaces. Aftes  
applying product , wait to effect. Then clean with help 
of  fabrics. Armour Joint Cleaner, could be  applied  by  
spreying or pouring directly on contaminated surfaces after 
that  after waiting  required time clean with brush and  
plenty of  water.
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CG020    

Armour Banyo Temizleyici   
Armour Bath Cleaner

Banyo, wc ve duş alanlarında, aside dayanıklı yüzeylerde 
ve yer döşemelerinde oluşan kireçleri, sabun kalıntıları, 
yağ kirlerini hijyenik olarak temizler.

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Armour Banyo 
Temizleyiciyi lavabo, musluk, 
duşakabin, tuvalet, küvet, 
duş başlığı, cam, fayans ve 
seramik banyo yüzeylerin 
temizliğinde kullanabilirsiniz.  
KULLANIM ŞEKLİ: Armour 
Banyo Temizleyici ürünü 
kullanırken kirli yüzey üzerine 
püskürtün, daha sonra 
nemli bir bez veya süngerle 
silin. Sildikten sonra yüzeyi 
bol suyla durulayın. Zor 
ve inatçı kirler için Armour 
Banyo Temizleyici kirli yüzey 
üzerinde en az 2-3 dakika 
bekletin.  

It cleans the lime, soap residues, oil dirt hygienically formed 
in bathroom, wc and shower areas, acid-resistant surfaces 
and floor coverings.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  
Armour Bath Cleaner  could be used 

on surfaces in baths like   sink, 
bathtubs,glass, tiles and ceramic 

surfaces.
APPLICATION: Apply or sprey of 
products on dirty surfaces after 
that clean with  wetted sponge 
or fabric. After cleaning  rinse  
with plenty of water. For heavy 
dirts keep Armour  Bath Cleaner  
2-3 minutes on dirts .
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Mikropları ve bakterileri öldürmek için tasarlanmış bir tür 
dezenfektan ürünüdür.  
• İçerisindeki oksitleyici ajanlar sayesinde mikrop ya 

da lekelere temas ettiğinde oksitlenmeyi sağlayarak 
hijyenik temizlik sağlar.  

• Plastik yüzey, duvar, pvc, seramik, granit, doğal 
taş, cam, ayna vb. toz alınabilir tüm yüzey ve 
zeminlerde kullanıma uygun genel 
temizlik ürünüdür. Temizlenen 
yüzeylerde leke bırakmadan 
hızlıca kurur.

It is a disinfectant products especially  formulated for  
destroy microorganismsand bacterias. 
• Thanks to its oxidizing components, give hygienic 

cleaning by  provide  oxidizing effect when touched 
to microorganisms and stains. 

• Bleach is general  hygiene  product  that  suitable for  
using in plastic surfaces, walls, PVC ,ceramic,glass, 

mirror etc. Rapidly dry without leaving any 
residue.

CG021 

Armour Çamaşır Suyu   
Armour Bleach

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ: 
Çamaşır suyu, fayans ve 
seramik vb sert yüzeylerin 
temizliğinde kullanabilirsiniz.  
KULLANIM ŞEKLİ: Fayans, 
marley, seramik, küvet, 
lavabo, mutfak tezgahı gibi 
yıkanabilir yüzeylerde: 15 lt 
Suya 170 ml (yaklaşık 2 çay 
bardağı) Çamaşır suyu ekleyin. 
Yüzeyi temizleyin, 10 dakika 
bekleyin ve durulayın. 15 lt Soğuk suya 85 ml (yaklaşık 1 
çay bardağı) Çamaşır suyu ekleyin. Beyazlarınızı 30 dakika 
suda bastırın. Deterjan eklemeyin. Çamaşırlarınızı soğuk 
suda durulayın. Deterjan ile normal yıkamanıza devam 
edin. Tuvalet temizliğinde: 170 ml (yaklaşık 2 çay bardağı) 
Çamaşır suyunu doğrudan yüzeye dökün. 10 dakika 
bekleyin ve durulayın.

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  You could use 
bleach  on hard surfaces.
APPLICATION: Washable surface 
such as tiles, marley, ceramic, 
bathtub, sink, kitchen surfaces; 
add 170 ml Bleach to 15 liters 
water. Clean surfaces and  leave 
it 10 minutes then rinse .
For white cloths; add 85 ml 
Bleach to 15 liters water. Leave 

cloths  in bleach solution for  30 minutes. Do  not  add 
detergent. Rinse cloths in cold water. Contınue  regular 
washing with detergents. 
For WC cleaning; Pour 170 ml Bleach directly on surface. 
Leave it 10 minutes and rinse.
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Mikropları ve bakterileri öldürmek için tasarlanmış bir tür 
dezenfektan ürünüdür.  
• Çam kokusuyla temizlikte ferahlık sağlar.  
• İçerisindeki oksitleyici ajanlar sayesinde mikrop ya 

da lekelere temas ettiğinde oksitlenmeyi sağlayarak 
hijyenik temizlik sağlar. 

• Plastik yüzey, duvar, pvc, seramik, granit, doğal taş, 
cam, ayna vb. toz alınabilir tüm yüzey ve zeminlerde 
kullanıma uygun genel temizlik ürünüdür. 
Temizlenen yüzeylerde leke bırakmadan hızlıca kurur, 
durulama yapmaya gerek yoktur.

It is a disinfectant products especially formulated for 
destroy microorganismsand bacterias. 
• Provides fresh pine scents. 
• Thanks to  its oxidizing components, give hygienic 

cleaning by  provide oxidizing effect when touched to 
microorganisms and stains. 

• Bleach  is general  hygiene  product  that  suitable 
for  using in plastic surfaces, walls, PVC ,ceramic,glass, 
mirror etc. Rapidly dry  without leaving  any  residue.

CG022    

Armour Çam Kokulu Çamaşır Suyu    
Pine Scented Bleach

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  Çamaşır suyu, fayans ve 
seramik vb sert yüzeylerin temizliğinde kullanabilirsiniz. 
KULLANIM ŞEKLİ: Fayans, marley, seramik, küvet, lavabo, 
mutfak tezgahı gibi yıkanabilir yüzeylerde: 15 lt Suya 170 
ml (yaklaşık 2 çay bardağı) Çamaşır suyu ekleyin. Yüzeyi 
temizleyin, 10 dakika bekleyin ve durulayın. 15 lt Soğuk 
suya 85 ml (yaklaşık 1 çay bardağı) Çamaşır suyu ekleyin. 
Beyazlarınızı 30 dakika suda bastırın. Deterjan eklemeyin. 
Çamaşırlarınızı soğuk suda durulayın. Deterjan ile normal 
yıkamanıza devam edin. Tuvalet temizliğinde: 170 ml 
(yaklaşık 2 çay bardağı) Çamaşır suyunu doğrudan yüzeye 
dökün. 10 dakika bekleyin ve durulayın.

APPLICATION AREA AND INFORMATION:  You  could use 
bleach  on hard surfaces.
APPLICATION: Washable surface such as  tiles, marley, 
ceramic, bathtub, sink, kitchen surfaces;  add 170 ml Bleach 
to  15  liters water. Clean surfaces and  leave it 10 minutes 
then  rinse .
For white cloths; add 85 ml Bleach to 15 liters water. Leave 
cloths  in bleach  solution for  30 minutes. Do  not  add 
detergent. Rinse  cloths in cold water. Contınue  regular 
washing with detergents. 
For WC cleaning; Pour 170 ml Bleach  directly on surface. 
Leave it  10 minutes and rinse.
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Yüksek köpük performanslı fırçasız oto yıkama 
şampuanıdır.  
• Araç üzerindeki tüm kirleri, çamur ve lekeleri 

kabartarak ve yayarak söküp atılmasını sağlar. 
• Araç parlatıcı ve koruyucu ajanlar içerir. 
• Her türlü araçta aynı performansı gösterir.

High foam performance non-brush  auto shampoo. 
• Provide cleaning of dirts, muds and stains with 

foaming effect. 
• Contains shinning and prevention agents. 
• Show same results different type of vehicles.

AU023  

Armour Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı   
Armour Auto Shampoo

Oto Bakım Ürünleri - Oto Clean Products

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:   
Araçların fırçasız temizliğinde 
tüm yüzeyi köpürterek 
temizliğini sağlar. 
KULLANIM ŞEKLİ: Köpük 
püskürtme makine haznesi 
içerisine 1/5 oranında 
üründen eklenerek su ile 
seyreltilir.
Pompa yardımı ile aracın tüm 
yüzeyine uygulanır.  

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  Provide better 
cleaning with foaming effect 
without brushing.
APPLICATION: Dilute with water  
with 1:5 ratio in  foam sprey 
apparatus. Apply all surface of  
Auto with  help  of pump.
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Araçların özellikle ön cam temizliği, görüş açısının net 
olması adına önem taşımaktadır. Bu nedenle camların iz 
bırakmadan temizlenmesi önemlidir.  
• -300C ye kadar donmayarak stabil kalır. 
• İz bırakmadan temizlik sağlar.

Especially the windshield cleaning of the vehicles is 
important in order to have a clear view. For this reason, it is 
important to clean the glasses without a trace. 
• It does not freeze until -300C and remains stable. 
• Provides cleaning without a trace.

AU024    

Armour Antifrizli Cam Suyu     
Antifreeze Glass Water 

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Antifrizli cam temizleyici 
araçlarda cam ve far suyu 
deposuna doldurulur. 
KULLANIM ŞEKLİ: Araçlarda 
cam ve far suyu deposuna 
direk doldurularak 
kullanılabilir.  
Seyreltme ya da farklı işlem 
gerektirmez.Direk kullanım 
içindir.

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  In antifreeze 
glass cleaner vehicles, it is filled 
into the glass and headlight 
water tank.
APPLICATION: It can be used 
by directly filling the glass and 
headlight water tank in vehicles. 
It does not require dilution or 
different treatment. It is for direct 
use.
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AU025   

Armour Torpido Parlatıcı    
Armour Torpedo Shine

Araçların torpido, lastik aksam ve deri yüzeyleri için 
tasarlanmış bakım ürünüdür. 
• Torpidonun ilk günkü gibi ve parlak görünmesinde 

etkilidir.
• Torpido tampon vinil plastikleri 

koruyup yeniler.
• Kullanılan  plastik 

yüzeylerde çatlamayı 
önler. 

• Toz tutmasını, antistatik 
özelliği sayesinde önler.  

KULLANIM YERİ VE BİLGİSİ:  
Araçların torpido aksanı ve deri 
yüzeylerinde  kullanılabilir.
KULLANIM ŞEKLİ: Sünger  ya 
da bez yardımıyla doğrudan 
ya da püskürterek dairesel 
olarak uygulanır.

Designed for auto auxialaries such as torpedo, tire and 
leather surfaces. 
• Effective on torpedo surface. 

• Prevent and renew  vinyl parts of  
torpedo. 

• Prevent craks on plastic 
surface. 
• Thanks to its anti-static 
properties pervent dusting.

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  It can be used 
on vehicles’ glove accents and 
leather surfaces.
APPLICATION: It can be applied 
directly or circularly by spraying 
with a sponge or cloth.
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It provides brightness and cleaning in the tires of the 
vehicles as in the first day. 
It could  be used  in other plastic parts of  autos

AU026    

Armour Lastik Parlatıcı      
Armour Tire Shinner 

KULLANIM YERİ VE 
BİLGİSİ:  Araçların lastik 
kısımlarında kullanılır.  
KULLANIM ŞEKLİ: Armour  
Lastik Parlatıcı sünger ya da 
bez yardımı ile doğrudan 
lastikler üzerine sürülerek 
silinir. 

APPLICATION AREA AND 
INFORMATION:  Used in  tires  
of vehicle.
APPLICATION: Clean tires with 
help of  sponge and  cloth 
directly. 

Araçların lastiklerinde ilk günkü gibi parlaklık ve temizlik 
sağlar.  
Araçların diğer lastik parçalarında da kullanılabilir. 
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