
UNISERVICE / VECOM TURKIYE BULTEN 29 
 

SAYGIDEĞER DOSTLARIMIZ; 

 

GÜNÜMÜZDE SOĞUTUCULAR ARTIK YAŞAMIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE 

GELMİŞTİR.HEMEN HEMEN HER MEKANDA KULLANILAN KLİMA KULLANIMI 

GİTTİKÇE ARTARAK DEVAM ETMEKTE,YANINDA DA DEĞİŞİK SORUNLARI 

BERABERİNDE GETİRMEKTEDİR. 

 

BUNLARIN EN ÖNEMLİSİ ,LEJYONER BAKTERİ(LEGIONELLA BACTERIA)DİR. 

BU BAKTERİ,KLİMANIN BULUNDUĞU (YOĞUŞUMUN BULUNDUĞU 

ORTAMLARDA)OLUŞMAKTA VE AKCİĞERE YERLEŞEREK KISA SÜREDE 

ÖLÜMLERE YOL AÇMAKTADIR. 

 

AMACIMIZ,SİZLERE BU BAKTERİNİN VARLIĞINA VEYA OLUŞMASINA SON 

VERMEK İÇİN ÜRÜN ALTERNATİFLERİ SUNMAKTIR. 

BU ÇALIŞMAMIZ ,TAMAMEN MÜŞTERİLERİMIZIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA 

YAPILMIŞTIR: 

 

1.VECOM ZEP TABS 
Air conditioner tabletler: 

 

Buharlaşma kanalları ve tavalardaki tıkanmaları yokeder.Oluşabilecek pas,alg ve bakteri 

tabakası,çökelen kir ve kalıntıları önler.Hastalıklara neden olan bakterilerin üremesini 

engeller.Apartmanlarda, soğutma  sistemlerinde,otomatlarda ve endüstriyel havalandırma 

sistemlerinde kullanılabilir.EPA(Dünya çevre teşkilatı)tarafından onaylıdır.USDA-G7 

onaylıdır. 

 

2.VECOM ZEP FOAMING COIL CLEANER 
Kangal temizliği : (Aerosol) 

 

Air condition ünitelerinin üst ve pencere kısımlarındaki kangalların dış yüzeylerinin 

temizliğini,kova,sprey veya hortuma gerek duyulmadan , kolaylaştıran aerosol temizleyici. 

Kangallardaki ısı transferini destekleyerek soğutma maliyetini düşürür. 

 

3.VECOM AC CLEAN 
Air conditioner kangal temizleyici: (4x5 lt lik ambalaj) 

 

Air condition sisteminin veriminin artmasını sağlayan Evaporatörlerdeki ve yoğuşturma 

kangallarındaki kir,gres ve yağ birikimini, çabucak giderir.Isı transferi verimininin artmasını 

sağlar ve aşırı maliyeti önler.Konsantre haldeki ağır işler için kullanılan deterjanlar,solventler 

ve alkaliler,tüm temizlik işlemlerine katılabilir. 

Legionella Bakteri ‘ ye karşı etkili temizleyicidir. 

 

 

4.VECOM ZEPYNAMIC 
Fenolik Dezenfektan ve Deodorant: (Aerosol) 

 



HIV-1(AIDS) virüsü ve Herpes Simplex type 1 ve2 virüsleri(uçuklar ve yaralara neden olan 

virüsler) gibi temizlenmeyen çevre yüzeyinde varolan virüsleri etkisiz hale getirir ; kan ve 

vücut sıvılarının maruz kaldığı çevrenin temizliğinde kullanılır.TB,Salmonella,Paratyphoid 

B,Streptococcus ,hayvanlardan kaynaklanan virüsler gibi hastalık yapıcıları öldürür.Küf 

oluşumunu engeller.Yağlı film tabakasının derhal kurumasını sağlar.Dünya çevre teşkilatları 

EPA ve USDA onaylıdır. 

 

5.VECOM ZEP BIOCONTROL 5 
Soğutma sistemlerinde mikrobiolojik kontrol için biocide: (4x5 kg lık ambalaj) 

 

Zep Biocontrol 5 geniş kullanım alanına sahiptir.Soğutma kulelerinde ve kapalı sistemlerde 

oksitlenmenmeyen biocide dir.Düşük konsantrasyonlarda faaliyet alanı geniştir.Çabuk 

öldürücü etkiye sahip,hızlı alg ağartma,sistem yapılarından alg ve bakteri tabakasını giderme 

gibi özellikleri vardır.Legionella bakteri ‘ye karşı etkili,EPA onaylıdır.(279/3139) 

 

Kullanımı;Sistem hacmine göre 50-100 ppm olarak sisteme beslenmelidir.Ürün ihtiyacı,suyun 

mikrobiolojik analizine bakılarak belirlenmelidir. 

Sıvı formda,kızıl renktedir.Spesifik ağırlık;1,04 +/- 0,03(20 C) 

 

 

LÜTFEN İLGİLENDİĞİNİZ ÜRÜNLER İLGİLİ  DAHA FAZLA  BİLGİ İÇİN BİZLERİ 

ARAYINIZ. 

 

SAYGILARIMIZLA;  


