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ABOUT US
AL SANEA CHEMICAL PRODUCTS, Kuwait
Set up in the year 1977, primarily intended to manufacture 
chlorinated isocyanurates for the first time in Gulf in 
collaboration with Dien Chemie of West Germany. Today, our 
manufacturing range covers more than one hundred formulations 
mainly industrial cleansers and a wide range of disinfectants, 
specifically designed to meet the requirements of almost 
every industry in the country. A major development in the field 
of solvents with a patented technology for the commercial 
production of White Spirit, with an installed capacity of 1000 
M.Tonnes per annum and a range of speciality thinners for 
various applications, are only a part of our diversification. Also 
we do stock a huge range of various heavy chemicals available 
for ex-stock trading.

OUR MISSION
Our mission is to deliver quality products and services and 
satisfy the requirements of each individual client in an efficient, 
business-like and friendly manner.

We strive to create a mutually beneficial environment for our 
Clients and Principals by providing high added value services 
and innovative solutions, while maintaining our high standards 
of integrity and professionalism and constantly improving the 
quality of our work and services.

THE QUALITY
The unmatched quality of our products, conforming to 
international standards, is ensured through the stringent 
quality control we employ, during the various phase of our 
production. The assurance of continuing and exacting the 
quality control in our products, and their performances, along 
with the dependability makes customers work easier, save 
time and reduce maintenance cost.

In our continuous pursuit of quality in all aspects of our 
operations, Al Sanea Chemical Products achieved certification in 
accordance with ISO 9001:2008 Quality Management System 
for Manufacturing, Trading and Supply of all types of Industrial 
& household Chemicals, Laundry, Swimming Pool & Catering 
Chemicals, Detergents, Disinfectants, Maintenance Chemicals, 
Oil Field Chemicals, Specialty Chemicals, White Spirit, Thinners, 
Paints, etc..

THE SERVICE
Even the most experienced supervisor requires the latest 
information on the product, procedure and equipment for 
perfecting his job. AL SANEA CHEMICAL PRODUCTS equipped 
with a team of qualified technical persons are always available 

to assist the customers in their difficulties offering technical 
demonstration, on-job-training, laboratory services etc...

An excellent delivery network is designed with a fleet of 
overland transport vehicles including a bulk road tanker service 
to ensure the delivery of products at customers’ site, in time.

Thus an unparalleled service, assured quality, competitive 
prices, door-step delivery and tailor-made products to meet the 
specific cleaning problems and finally “a happy and contented 
customer” - that is the secret of our growth.

MADE IN KUWAIT FOR THE WORLD
The products listed in this catalogue represents only a base 
of our products. Check out your specific needs and ask for 
free technical bulletin, samples or demonstration. Our sales 
personnels are available for assistance. Formulation of specific 
chemicals, to meet the requirement of clients are undertaken.

Your specific cleaning problems? We can help - we have more 
than 30 years experience in the field. The required know-how and 
the expertise. Our policy is a continuous product development 
and improvement. We are equipped with laboratory facilities 
and qualified staff.

• We Have The Long Experience To Make The Right Chemical   
You Need, For Maintenance.

• Check Your Needs, Ask For Specific Technical Bulletins.

• Ask For Free Samples, Demonstrations Or Lab Analysis.

• Ask For Case Histories, References, Applications.

• Realistic, Cost-Performance And Scientific.

• Widely Used Products

• Known Quality -Proven Technology

• Several Years Experience In Gulf Market.

In presenting this product list, we cannot serve to claim in 

any, but intended to be only as an assistance to our valued 

customers. The informations given herein are believed to 

be accurate and reliable and represents our experience and 

knowledge in the matter but not to be taken as a warrantee 

or guarantee. Local regulations with regard to safety and 

hygiene are applicable in all cases. We reserve the right to 

modify the products and amend the specifications without 

notice, within a policy of continuous product improvement.
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HOUSEHOLD CHEMICALS
GENERAL CLEANERS / DISINFECTANTS / LAUNDRY / MAINTENANCE

The common problem in every kitchen is unpleasant smell and 
rapid bacterial growth-which is alarmingly dangerous to health. 
To combat this problem effectively, we offer a complete range 
of household cleansers from dish washing liquids, disinfectants, 
carpet shampoos to a range of domestic laundry products covering 
liquid cloth washing detergents, cold water wash for wool, and 
fabric softners. These products are designed to meet the entire 
requirement of every cleaning job in and around the kitchen.

• AMBER
Washing up liquid. Extra mild for hands with lemon perfume. 
Available in 12 x 1 litre and 24 x 500 ml sizes.

• SANITTOL
Antiseptic disinfectant with versatile applications for personal 
hygiene, floors, toilet, laundry and household disinfection. 
Available in 24 x 500 ml, 12 x 750 ml and 4 x 4 litres. 

• SADAF
Dry foam carpet shampoo based on polymeric acqueous 
suspension. Different from conventional detergent based carpet 
shampoo. Leaves an unseen film after shampooing that protects 
further resoiling of carpets. Packing: 12 x 1 litre bottles. 

• MAHAR
Ammonical window cleaner with spray. Also available refill packs 
of 24 x 700 ml bottles. 

• SOOF
Wool washing detergent suitable for woolen garments, sweaters, 
ladies abayas, and other delicate fibers. Minimum shrinkage and 
colour fading for delicate fiber.12 x 1 litre bottles.

• SANA PINE DISINFECTANT
An all purpose disinfectant for household use, toilets, kitchen 
areas, drainages etc., Packed in 12 x 1 litre and 4 x 4 litre in 
bottles.

• WADAA
Alkaline drain cleaner granules, ideal for cleaning blocked drains, 
sink piping systems, bathrooms drainages etc., Packing: 24 x 
600 grams. 

• MASS
Excellent cleaner for toilet bowls. Removes yellow stains from 
bowls, tiles and ceramic surfaces. Contains chlorine and therefore 
disinfects too. Not suitable for marble floors. Packing: 24 x 500 
grams in dispensing bottles.

• MARMAR
Scrubbing powder for kitchen and bathroom fixtures. 

• RIBLA
An ideal fabric softner with excellent antistatic properties. 

• SANITEX
A revolutionary detergent formulation for domestic laundry. 
Superb cleaning power with excellent brightness - no more 
chemical damages to fiber. Particularly, useful for child-ware, 
delicate clothes and fine dresses.

• SANA KITCHEN DEGREASER
Oven cleaner cum kitchen Degreaser.

• SHATHA
Liquid hand washing soap.

• SANA NAIL POLISH REMOVER
High strength formula designed for an effective removal of nail glue.

• SANA CERAMIC CLEANER
An hard surface cleaner for ceramic, china, porclain surfaces, 
suitable for bath room, restaurant floors, toilets kitchen etc.,

• SANA HAND SANITIZER
Hand clean gel.

• CUDDLE’S N BUBBLES
Powerful baby Fabric Detergent. 3 IN 1(Detergent / Softener / 
Antistatic).

• PINEOLITE
Economic pine disinfectant.

• LIQUID HAND SOAP
Antibacterial hand liquid soap with lemon & rose fragrance. 

• CHLORASAN
Liquid chlorine disinfectant.

• SERCOTE FLAME GEL
SERCOTE FLAME is a thick non-corrosive jelly. It burns with slight 
bluewish non-luminous flame without any smoke or smell. Its 
high calorific value and non-explosive nature make it ideal for 
warming food, heating rooms etc.

• SERCOTE FLAME LIQUID
Sercote liquid flame is a glycol based solvent, environment 
friendly, non hazardous liquid fuel. It burns with slight bluish non 
luminous flame without any smoke or smell. This property makes 
it ideal for warming food.

• SANA SOFTENER
Liquid laundry softener with a pleasant aroma. An ideal fabric 
softener with excellent antistatic properties. Suitable for all 
fibers. Ideal for hospital, Industrial and home laundry.

WHITE SPIRIT, SOLVENTS & THINNERS
Development of our know-how, to locally manufacture WHITE 
SPIRIT SOLVENT which is extensively used as a diluent for paints 
and alkyd resins, with a U.S. patented technology, lead to the 
development of a small scale manufacturing plant in 1982. Later, to 
meet the GULF market demand, our expansion project completed a 
manufacturing plant with a capacity of 35 M.Tons per day. Offering 
excellent quality and supported with bulk deliveries using our own 
fleet of road tankers and druming facilities, today our customer 
network covers the entire world.

The development of a range of thinners with various applications 
including a high gloss acrylic paint thinner with controlled flow 
characteristics and excellent gloss finish meets the requirements of 
to-day’s high-tech finishes. Also, specific desludging solvent systems 
are available for cleaning crude oil piping and storage tanks.

• WHITE SPIRIT
An excellent low aromatic mineral spirit for paints, alkyd resins 
etc., to be used as a thinner.

• SANA SOLVOL-201
Acrylic lacquer thinner with excellent gloss for spray painting 
purpose.

• SANA SOLVOL-101
Nitrocellulose lacquer thinner for furniture finishing work and 
nitrocellulose base lacquer coating.

• SANA SOLVENT-555
Washout solvent for inks in printing industry.

• SANA SOLVENT-666
A desludging solvent mixture to soften pitch and residues of 
crude oil piping systems and storage tanks.

• SANA SOLVENT CLEANER-333
An excellent multipurpose non-inflammable solvent cleaner with 
versatile applications for machinery and metal degreasing.

• SANASOLVOL-2000
An excellent safe solvent for cleaning polyester, alkyd and 
epoxy resin coatings from various surfaces, particularly useful for 
fiberglass industry.

• TURPENTINE
General purpose thinner.

• SANA SOLVOL 103
Epoxy Thinner.

• SANA SOLVOL 105 (PU THINNER)
High quality polyurethane thinner and is excellent for polyurethane 
paints.

• SERCOTE PAINT REMOVER (PAINT STRIPPER)
Very effective against all types of paints including epoxies and 
polyurethane.
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• BLUE GOLD
Environment friendly all purpose cleaner.

• FRESH AIR
Room freshener & room deodorizer.

• SANA DISINFECTANT
A quaternary ammonium compound based consumer pack with 
different perfumes, suitably designed for domestic use. Effective 
for fridge cleaning, kitchen use, table tops, food storage areas 
etc. Safe and low toxic..

• DANA
Manual dish washing liquid detergent, highly concentrated and neutral.

• MASS LIQUID
An acidic germicide liquid cleaner with an effective sterilizer. 
Based on Quatnerary bacteriocide. One operation cleaning and 
disinfection for toilets, bath room and other hard surfaces. Not 
suitable for marble or other delicate surfaces.

INDUSTRIAL CLEANSERS & DEGREASERS
To lower the annual maintenance cost, minimizing production loss 
due to machinery break-downs, to increase the efficiency and 
conserve the energy etc., calls for a proper machine maintenance. 
The objective of developing a variety of industrial cleansers to cater 
these requirements of every maintenace job arises in factories, 
workshops, oil fields etc., from time to time. Products ranging from 
chemical baths, to safety solvents, marine oil pollution dispersants 
and oil-field drilling foams, fire safety products are just a few to 
name. Every maintenance job demands its own particular cleanser 
with different approaches, sometimes a different product mix. 
Regardless of the problem, our objective is the same to supply you 
with the products that will give you the real result.

• SANA KLEANALL
A multipurpose liquid detergent concentrate for general purpose 
cleaning - medium active.

• SANA MULTICLEAN
An inexpensive amber coloured non-perfumed neutral liquid 
detergent concentrate - low active.

• UNIVERSAL CLEANER
Lemon fresh, powerful neutral liquid detergent with non-ionics, 
solvents, works as an excellent floor cleaner. Heavy duty cleaner 
- high active.

• SANA OIL DISPERSER-SOSR-1
A low toxic water based Oil disperser for combating oil pollution. 
To be used neat.

• SANA OIL DISPERSER SUPER CONCENTRATE 101
Super concentrated oil spill remover dispersable in water and 
hydrocarbon medium. To be used diluted.

• SANA EMULSOL
A petroleum solvent based excellent degreaser for cleaning 
machinery, workshop floors etc.. Works as an ideal oil/ sludge 
remover in equipment, plant pipes etc.

• SANA CLEAN-OFF LIQUID
Highly alkaline, low foaming liquid degreaser suitable for steam 
cleaning and highly contaminated workshop floors maintenance 
work etc.,

• SANA CLEAN-OFF POWDER
Highly alkaline powder cleaner. To be dissolved in water and 
use. For highly contaminated surfaces.

• SANA CERAMIC CLEANER
Pink coloured acidic hard surface cleaner-medium foam for acid 
cleaning of water scale deposites, bathroom tiles, ceramic etc., 
Not to be used on marble and other delicate floors.

• SANA HAND SOFT
An antibacterial creamy waterless hand cleaner paste for work 
personnels.

• SANA LIQUID SOAP GENERAL
A pink pearly antibacterial liquid soap with lemon perfume, to 
be used in soap dispensers.

• SANA LIQUID SOAP SPECIAL
A blue coloured antibacterial liquid soap scented with a special 
Funjala perfume.

• SANA CARBOSOL
A carbolic acid based cleaner for removing burned carbon residue 
from combustion engines.

• SANA RUST REMOVER
An acidic formulation to remove rust scales from iron parts and to 
prevent further rusting.

• SANA ELECTROCLEANER
A highly volatile electrical cleaning solvent with excellent dielectric 
strength, suitable for cleaning electric motors, generators, 
switchgears etc.,

• SANA PAINT STRIPPER
An highly volatile solvent blend for stripping of paints, lacquer 
etc., - tank type.

• SANA STRIP
Brush type super paint stripper, that removes almost all types 
of paint coating.

• SANA LUBRISOL
A conveyer belt soap with good slipping properties for soft 
bottling industries.

• SANA FOAMING AGENT
An excellent foaming agent for oil-well drilling operations.

• SANA FIRE EXTINGUISHANT POWDER
ABC type multi purpose free flowing hydrophobic dry chemical 
powder for fire safety.

• UNIVERSAL DISINFECTION CLEANER
One operation cleaner cum disinfectant ideal for cleaning and 
sanitizing of various surfaces. Contains quat and non-ionic 
detergents.

• SANA  DEGREASER
An alkaline degreaser to remove dried up food films, cooking oil 
residue etc. from cooking apparatus, ovens etc.

• SANA LIQUID HAND SOAP
Antibacterial liquid hand soap with lemon and rose perfumes.

JANITORIAL/DISINFECTANTS FOR
HEALTH CARE
The choice of an effective and right disinfecting agent is essential to 
maintain a high standard of hygiene and thereby reduce the risk of 
bacterial contamination. Disinfection by chemical agents forms the 
basis of this modern hygienic policy. With a view to combact this 
public health problem, ALSANEA CHEMICAL PRODUCTS developed a 
variety of disinfectants with a wide range of bacterial activity, for 
use in all walks of life. These products find extensive applications 
in food industries, poultries, dairies, meat and fish processing 
units, catering and kitchen, hospitals, schools or wherever there is 
a high degree of sanitation is required.

• SANA QUAT
Quaternary ammonium based low temperature sterilizing agent 
effective for both gram positive and gram negative bacteria. 
Excellent for butcher stalls, dairies, food industries, laundries, 
poultry farms etc.,
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• SANA QUAT DISINFECTION AGENT
Pink coloured lemon fresh quaternary ammonium compound 
based sterilizer for kitchen/food preparation units etc.,

• UNIVERSAL DISINFECTION CLEANER
One operation cleaner cum disinfectant ideal for cleaning and 
sanitizing of various surfaces. Contains quat and non-ionic 
detergents.

• SANITTOL
Antiseptic disinfectant for personal hygiene, laundry and 
household applications.

• SANA PINE DISINFECTANT
A pine based all purpose disinfectant for refuse bins, garbage 
area, toilets etc.

• SANA GUARDOL (DISINFECTANT)
A wide spectrum phenolic disinfectant for hospital wards, 
contaminated surfaces, patients clothes etc.,

• SANA PHENOLIC BLACK FLUID & WHITE FLUID
A high boiling phenolic based powerful disinfectant for slaughter 
houses, poultry farms etc..

• SANA IODINE DISINFECTANT
lodophor farm disinfectant containing active iodine with a broad 
spectrum disinfectant activities for dairies, poultry farms etc.,

• SANA DISINFECTOL
Liquid chlorine based disinfectant without foam. Cleaning and 
disinfection of milking units, vessels and dairy equipments.

• SANA CHLOR
Dry granular chlorine for strong infection of highly contaminated 
areas.

• SANA SUPER CHLOR
Calcium hypochlorite based disinfectant powder for drinking 
water sterilization, water treatment system etc.,

• FORMALDEHYDE
Highly effective formalin for fumigation of hatcheri, butcher stalls, 
poultry processing areas etc..

• PINEOLITE
Economic pine disinfectant.

• SANA DISINFECTANT

A quaternary ammonium compound. Safe and low toxic.

AUTOMOBILE MAINTENANCE 
CHEMICALS
Maintaining clean vehicles make more sense today than ever. 
Through normal operations there are several types of problems 
to which vehicles are subjected such as weather related effects 
eg. rust and corrosion, traffic film resulting from exhaust deposites, 
atmosphere pollutants and oil, gross soiling due to harsh weather 
etc. There are also a number of factors to consider, for a proper 
cleaning and maintenance of automobiles such as right chemical 
product, type of machine used for cleaning, frequency of cleaning 
etc. To cut the maintenance costs and project a cleaner vehicle 
which is a reflection of an enhanced image of every individual or 
company, we have developed a good range of products. 

Our product range includes a perfect Radiator coolant developed 
particularly with a view to reduce the corrosion attach of local 
Gulf water when used for engine cooling. This product is tested 
and approved by Kuwait Institute for Scientific Research and is 
based on MEG with a superior blend of corrosion inhibitors. Proper 
maintenance of vehicles ensures a long life for vehicles which is 
essentially important particularly under increasing cost of vehicles.

• SANA CAR SHAMPOO
A concentrated liquid shampoo for exterior cleaning of 
automobiles.

• BATTERY WATER
Deionised water having no dissolved solids for topping up 
batteries and for car radiators.

• SANA BATTERY ACID
Dilute sulphuric acid suitable for car batteries.

• SANA ENGINE COOLANT
Monoethylene Glycol based anti-freeze radiator coolant 
containing a package of superior corrosion inhibitors particularly 
developed for Middle East region. Minimum corrosion, prevents 
summer boil-over and rusting.

• SANA CAR POLISH
A liquid polish to obtain a glossy finish on vehicles. To be used 
after cleaning.

• MAHAR
Ammonical window cleaner for automobiles.

• SANA DEGREASOL-300
Non flammable solvent cleaner.

• SANA EMULSOL
Solvent Based Degreaser.

• DISTILLED WATER
Distilled water for batteries and car radiators.

• SANA CLEAN OFF LIQUID
Heavy duty alkaline cleaner.

FLOOR CARE / GENERAL MAINTENANCE 
& CLEANING CHEMICALS
By far, the largest part of your cleaning budget is likely to be 
spent on floor maintenance which is a costly and labour intensive 
business. In order to obtain the best results with a minimum 
effective way, we have a complete range of products covering 
almost all types of floors and all aspects of floor care from polishes 
to carpet shampoo. These range of products are extremely useful 
for cleaning companies and contractors operating in the region.

• SANA MULTIKLEEN
An inexpensive concentrated all purpose cleaner.

• SANA KLEANALL
Light blue coloured detergent concentrate for general purpose 
cleaning - medium active.

• UNIVERSAL CLEANER
Powerful neutral detergent with non-ionics and solvents suitable 
for heavy duty cleaning - high active.

• SANA CARPET EXTRACTION CLEANER
Low foam hot water carpet extraction cleaner based on modified 
acqueous polymers. Suitable for industrial carpet cleaning.

• SADAF
An ideal dry foam carpet shampoo with excellent foaming 
qualities. Excellent resoilling properties.

• SANA UPHOLSTERY CLEANER
A surface modified acrylic polymer based upholstry cleaner for 
leather, resin, pvc and other synthetic upholstry surfaces. 

• SANA CERAMIC CLEANER
An hard surface cleaner for ceramic, china, porclain surfaces 
suitable for bath room, restaurant floors, toilets kitchen etc., Do 
not use on marble floor. 

• SANA PAINT STRIPPER
A non-inflammable safe solvent mixture to remove paint spot, 
resin residues, lacquer etc.,

• SANA STRIP
Brush type superior paint stripper for almost all paint coatings.

• MAHAR
Ammonical window cleaner for glass surfaces.

• MASS POWDER
An excellent toilet cleaner cum germicide with built-in chlorine. 
Cleans and disinfects toilet. Do not use on marble.

• MASS LIQUID
An acidic germicide liquid cleaner with an effective sterilizer. 
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cement, mortar stains, dirt grease, algae etc., from concrete, 
brick work, asbestos, terrazzo or other cement floorings.

• SANA TILES CLEANER
Hard surface acidic cleaner for removing water scale, slime etc. 
from walkaways, tiles etc. and for swimming pool cleaning 
operations.

• SANA PINE DISINFECTANT
A pine based all purpose disinfectant for refuse bins, garbage 
area, toilets etc.

Disinfectants - A Wide Range of Disinfectants   
as detailed in Janitorial Products Category.

WATER TREATMENT CHEMICALS
Higher energy cost, decreased efficiency, expensive time-consuming 
frequent repairs and replacement of equipment are all results of 
scale accumulation and aggressive attacks by cooling water, if it 
is left insufficiently treated for corrosion control, corrosion, scaling, 
fouling are the major problems in cooling water systems that can 
damage the entire system. The primary objective of cooling water 
treatment is to maintain a better heat transfer efficiency of cooling 
system imparting protection to the whole plant from corrosion and 
destruction. This corrosion problem becomes so severe especially 
when local water is used for cooling system due to the extremely 
attacking nature of local water.

The idea of developing a suitable water treatment system 
particularly suitable for Gulf water is completed through the joint 
work of Kuwait Institute for Scientific Research and ALSANEA 
CHEMICAL PRODUCTS, in order to serve the customers around, in a 
most scientific and cost-effective way. Extensive research and field-
test by a team of research workers resulted in the development of 
these range of products. The right solution for a critical problem of 
corrosion control.

With a team of professionals who can put the system into work 
supported with technical back-up service and laboratory testing 
facilities.

• SANA 25
Multi-component corrosion inhibitor based on molybdate. For 
cathodic and anoidic corrosion control. Ideal for open cooling 
water systems and chilling units, air-conditioning units etc., 
particularly developed for Middle East water. 

• SANA 50
A nonchromate corrosion inhibitor system for closed systems. 
Prevents corrosion of metals by a single product treatment. 
Specially developed for middle east waters. 

Based on Quatnerary bacteriocide. One operation cleaning and 
disinfection for toilets, bath room and other hard surfaces. Not 
suitable for marble or other delicate surfaces.

• MARMAR
Scrubbing powder with chlorine for excellent cleaning and 
sanitizing. Conveniently packed in dispensing bottles. Suitable 
for all surfaces.

• WADAA
Alkaline granular drainage cleaner for removing organic waste, 
block etc., from sink, kitchen, bathroom drainage system etc.

• SANA FLOOR POLISH
An excellent high gloss metal cross linked polymeric floor polish 
for cement tiles, marble, vinyl etc. Highly durable and glossy 
finish.

• SANA FLOOR POLISH REMOVER
To strip and clean damaged polish coatings. To be applied for 
surface preparation for applying Sana Floor Polish.

• UNIVERSAL DISINFECTION CLEANER
One operation cleaner cum disinfectant ideal for cleaning and 
sanitizing of various surfaces. Contains quat and non-ionic 
detergents.

• SANA DEGREASOL-300
Non flammable solvent cleaner.

• SANA LUBRISOL
A conveyer belt soap with good slipping properties for soft 
bottling industries.

• SANA SOLVENT-555
Washout solvent for inks in printing industry.

• SANA CLEAN OFF LIQUID
Heavy duty alkaline cleaner.

• SANA RUST REMOVER
An acidic formulation to remove rust scales from iron parts and to 
prevent further rusting.

• SANA LUBRSOFT
Synthetic soap lubricating agent.

• SANA ACID CLEAN
Is specially designed low foaming hard surface cleaner suitable 
for removal of dirt, stain, water scale deposits or cement patches 
etc. from ceramic tiles, china or porcelain surfaces.  

• SANA DESCALING LIQUID
Liquid inhibited acid for removing water scales from pipelines 
and processing equipment.

• SANA CEMENT REMOVER
Acid based cleaner, degreaser solution designed to remove 

• SANA DESCALING POWDER
Inhibited powder acid for effective descaling of water scales and 
carbonate deposites from pipelines. Excellent for copper piping. 

• SANA DESCALING LIQUID
Liquid inhibited acid for removing water scales from pipelines 
and processing equipment.

INDUSTRIAL LAUNDRY PRODUCTS
When you are running a busy industrial laundry, you need a range 
of cost effective and specific washing powders to meet the needs 
of different clothes. Domestic cloth washing powders are of no use, 
at these instances.

From vegetable fibres to synthetic ones and a wide range of soils 
from dirt, grease, blood, mucus, protein-based stains, food wastes 
etc., and contamination of bacteria and infectious disease virus-all 
require the right treatment with the right chemical, in a programmed 
manner.

We have a complete range of products to suit the needs of every 
laundry-commercial, institutional or hospital ones supported with 
a team of technically trained staffs who can put the product into 
operation.

• SANA BREAK
To soften hard water used in laundry thereby reducing detergent 
consumption. Forms soluble compounds with iron salts and 
prevents yellowing of clothes.

• SANA SODA
Highly powerful laundry alkali, loosens stains due to blood, 
proteinaceous matters, food and cereals etc.

• SANA SOAP
Contains sodium perborate tetrahydrate-active oxygen bleach: 
Pleasantly perfumed complete detergent for laundry wash.

• SANA BLEACH
A completely safe, exceptionally stable laundry bleach containing 
16-17% active chlorine. Slow and controlled chlorine release due 
to isocyanurate chlorine base.

• SANA SUPER DRY BLEACH
Contains 22% active chlorine. Powerful organic dry bleach.

• SANA SOUR
Laundry Sour, neutralizes traces of alkali. Removes iron or blood 
stains which is normally not sensitive to chlorine bleach. Contains 
optical brightners and hence good results for white work.
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• RIBLA LAUNDRY SOFT
An ideal fabric softner with excellent antistatic properties with 
bacteriostatic agents suitable for all fibers. Ideal for hospital 
laundry, industrial and home laundry.

• SANA QUAT
Quaternary Ammonium based low temperature sterilizing agent 
active for both gram positive and gram negative bacteria. Keeps 
laundry especially, hospital wash completely germ free and 
disinfected.

• SANA SPECIAL
An enzyme activated complete detergent for washing delicate 
clothes. Pleasantly perfumed and contains optical brightners.

• SANITEX
Excellent liquid detergent for all classifications. Superior than 
conventional detergent powders. For manual and domestic 
washing machines use.

• SOOF
Wool washing liquid detergent suitable for nylon, cashmere, 
abaya etc.. Minimum shrinkage.

• SANA EMULSIFIER
Power blend of non-ionics for emulsifying cooking oil, food 
wastes etc., from table clothes, napkin and uniform etc.. Works 
as a pre-soak detergent.

• SANA SR-4
Safe color bleach for brightening colored clothes.

• SANA STARCH
Starch for cotton clothes.

• SANA BRIGHT
Is a advanced laundry chemical formulation incorporating zeolites. 
Phosphates free laundry detergent, contains oxygen bleach etc.

• SANA SAFE
A mild alkaline laundry detergent suitably designed for washing 
delicate and coloured clothes. Does not contain any phosphates etc.

• SANA LITE
Synthetic Detergent Powder.

• SANA LIQUID BLEACH
Stabilized chlorine bleach, which is a powerful oxidizing agent.

• SANA LIQUID COLOR BLEACH
Effectively bleaches coloured and white linen.

• SANA LIQUID SOUR
Rinse additive in laundry wash cycle to neutralize alkaline deposite.

• SANA LIQUID LAUNDRY SOFT
Highly active fabric softener.

• SANA LAUNDRY LIQUID SOAP
Synthetic laundry detergent liquid.

• SANA LAUNDRY SODA LIQUID
High alkaline builder ideally suite to a wide range of 
applications.

• SANA DEGREASOL-300
Non flammable solvent cleaner.

• DRY CLEANING PRODUCTS
Dry cleaning chemicals for automatic dry cleaning machines. 

• SPOTTING AGENTS
Wide range of spotting agents, to remove stains of grease, 
albumin, rust, medicine, food wastes etc.

• SANA SOFTENER
Liquid laundry softener with a pleasant aroma. An ideal fabric 
softener with excellent antistatic properties. Suitable for all 
fibers. Ideal for hospital, Industrial and home laundry.

Besides, the above, a range of dry-cleaning products including 
perchloroethylene, white spirit, etc. are available.

SWIMMING POOL MAINTENANCE 
CHEMICALS
Conventional chlorinating agents such as Sodium Hypochlorite 
and Calcium Hypochlorite are used for killing pathogenic bacteria 
in Swimming Pool water, but these have a serious draw-back of 
decomposing more or less rapidly on exposure to sunlight and in 
contact with metals such as copper and iron leaving undesirable 
side products in the pool. In this situation, maintenance of chlorine 
level becomes increasingly difficult and additional bi-products 
added in the pool will cause unstabilized pools resulting improper 
conditioning. In order to over-come these difficulties, isocyanurates 
were introduced in the market in 1958, which is a concentrate 
source of chlorine, but with excellent stability and storage life. 
Isocyanurates are more cost effective due to its controlled nature 
of chlorine release in the pool water leaving cyanuric acid which 
acts as a sun screen for chlorine possibly by absorbing ultraviolet 
radiation.

From the many years experience in Swimming Pool market and our 
association to solve various problems hi pool water chemistry. 
Today, we can take care of the needs of a professional pool to 
the domestic one.

Besides, the complete range of chlorinating chemicals, we do 
offer our excellent after sales service covering free technical 
demonstration, routine service reports, assistance in water analysis 
and attending specific problems of our valued customers.

• SANA CHLOR     
Highly stable dry organic chlorine powder to scientifically 
chlorinate swimming pool water -  based on chlorinated 
isocyanurates.

• SANA SUPER CHLOR
Contains 70% active chlorine. Based on Calcium Hypochlorite. 
Ideal for shock treatment and potable water sterilization.

• SANA TRICHLOR TABLETS
Slow dissolving chlorine tablets containing 90% available 
chlorine. Based on isocyanurates.

• SANA CONDITIONER
Minimize chlorine loss due to sunlight radiation. Based on 
Cyanuric Acid.

• SANA ALGAECIDE
Prevents excessive growth of green algae in pool water.

• SANA DRY ACID(pH-)
Dry granular acid to decrease pool pH instantly.

• SANA STABILIZER (pH+)
Increases pool alkalinity and pH of pool water.

• ALUM
Flocculating agent for precipitating metal colloids.

• SANA CERAMIC CLEANER
An hard surface cleaner for ceramic, china, porclain surfaces, 
suitable for bath room, restaurant floors, toilets kitchen etc...

• SANA TILES CLEANER
Hard surface acidic cleaner for removing water scale, slime etc. 
from walkaways, tiles etc. and for swimming pool cleaning 
operations.

• SANA CEMENT REMOVER
Acid based cleaner, degreaser solution designed to remove 
cement, mortar stains, dirt grease, algae etc., from concrete, 
brick work, asbestos, terrazzo or other cement floorings.  

• SANA LIQUID POOL ACID
Organic acid to neutralize the pH of the swimming pool water.   

ALSO AVAILABLE A WIDE RANGE OF SWIMMING POOL TEST 

UNITS, ACCESSORIES, TABLETS ETC., TO MONITOR CHLORINE 

DOSAGE IN POOL WATER.
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CHEMICALS FOR HOTEL & CATERING/
FOOD PREPARATION UNITS
There are a number of difficult situations where cleanliness is 
extremely important. The catering/food preparation unit is a critical 
area where a high order of sanitation is emphasized. With a 
view to ensure this public health problem, we have designed a 
complete package of cleaning and sanitation chemicals required 
for hotel kitchens, canteens, fast food chains, or other catering 
units. Everything ranging from automatic dishwashing chemicals 
to germicide and odour control chemicals, covering a variety of 
housekeeping range of products. Our contribution does not stop 
with the products, but supported with demonstration, on-job 
training, after sales-service care, technical support service reports, 
routine visits, training the staff, free installation and training on 
dosing equipment to economically dispense the detergents etc.,

• ZOMOROD
One pass dish washing detergent with chlorine for automatic 
dish washing machine.

• SANA GLOSS DRY
A final rinse additive to obtain a glossy and dry finish on washed 
dishes.

• SANA SILVER CLEANER
An instant, single dip silver cleaner for silverwares and utensils.

• SANA DESTAINER
To clean the coffee and tea kettles, jugs or tea cups, from tea or 
coffee stains. Contains active oxygen.

• SANA  DEGREASER
An alkaline degreaser to remove dried up food films, cooking oil 
residue etc. from cooking apparatus, ovens etc.

• SANA DP-3 (LIME AWAY)
An acidic cleaner to remove lime scale build up from dish-washing 
machines, cleaning tanks etc.

• AMBER
Manual dish washing liquid with lemon perfume.

• MARMAR
Scrubbing powder for kitchen utensils, cooking apparatus etc. 
Contains chlorine and therefore cleans and disinfects.

• QUAT DISINFECTION AGENT
A pink coloured lemon scented germicide with Quat as active 
ingredient. Effective for a wide spectrum of gram positive and 
gram negative bacteria. Removes stale odours from kitchen.

• SANA PINE DISINFECTANT
An all purpose disinfectant for garbage area, refuse bins, toilets etc..

• SERCOTE FLAME GEL
SERCOTE FLAME is a thick non-corrosive jelly. It burns with slight 
bluewish non-luminous flame without any smoke or smell. Its 
high calorific value and non-explosive nature make it ideal for 
warming food, heating rooms etc.

• SERCOTE FLAME LIQUID
Sercote liquid flame is a glycol based solvent, environment 
friendly, non hazardous liquid fuel. It burns with slight bluish non 
luminous flame without any smoke or smell. This property makes 
it ideal for warming food.

• SANA EMULSIFIER
Liquid to remove cooking oil, fats, etc

• SANA MULTIKLEEN
An all purpose concentrated neutral liquid detergent for general 
purpose cleaning. Light amber colored and perfumed. High active.

• CHLORASAN
Liquid Chlorine Disinfectant.

• SANA LIQUID HAND SOAP
Antibacterial liquid hand soap with lemon and rose perfumes.

• MASS LIQUID
An acidic germicide liquid cleaner with an effective sterilizer. 
Based on Quatnerary bacteriocide. One operation cleaning and 
disinfection for toilets, bath room and other hard surfaces. Not 
suitable for marble or other delicate surfaces.

• SANITTOL
Antiseptic disinfectant for personal hygiene, laundry and 
household applications.

• MAHAR
Ammonical window cleaner.

• SANA KLEANALL
A multipurpose liquid detergent concentrate for general purpose 
cleaning - medium active.

• SANA DISINFECTANT
A quaternary ammonium compound.  Effective for fridge cleaning, 
kitchen use, table tops, food storage areas etc. Safe and low 
toxic.

• SANA LUBRASOFT
Synthetic soap lubricating agent.

• SANA CERAMIC CLEANER
An hard surface cleaner for ceramic, china, porclain surfaces, 
suitable for bath room, restaurant floors, toilets kitchen etc.,

• SADAF
An ideal dry foam carpet shampoo with excellent foaming 
qualities. Excellent resoilling properties.

• WADAA
Alkaline granular drainage cleaner for removing organic waste, 
block etc., from sink, kitchen, bathroom drainage system etc.

• BLUE GOLD
Environment friendly all purpose cleaner.

• SANA FRESH
Carpet Deodorizer.

• SANA UPHOLSTRY CLEANER
Cleaning rexin, sofa leather.

• SANA CARPET EXTRACTION CLEANER
Dry foam carpet extraction cleaner.

• SHATHA
Liquid hand washing soap.

• SANA HAND SANITIZER
Hand clean Gel.

• SANA QUAT DISINFECTION AGENT
Lemon scented medium active quaternary ammonium compound 
based disinfectant for kitchen, hospitals, hotels and domestic use 
etc.

• DANA
Manual dish washing liquid detergent, highly concentrated and neutral.

OILFIELD SPECIALITY & MAINTENANCE 
CHEMICALS
Oil production and refining being the backbone of industry in the 
Gulf region, a large range of specialty products are used for the 
purification process as well for the corrosion protection of costly 
refining equipments. The developments of a series of specialty oil 
field chemicals by AL SANEA CHEMICAL PRODUCTS in association 
with reputed European companies contributed largely to the 
dependence to local industries as well as saving of valuable 
foreign exchange. To-day AL SANEA CHEMICAL PRODUCTS emerged 
as a reliable and regular manufacturer and supplier of these range 
of products to the oil industries. Products ranging from demulsifiers 
to corrosion filming inhibitors neutrazing amines and processing 
chemical etc. were quite satisfactorily used by oil field, during the 
last several years and continuous laboratory research is going on 
for the further development of these specialty ranges, used by 
upcoming new petrochemical industries.

• DEMULSIFIERS
Crude oil demulsifiers are for the proper treatment and purification 
of crude, before it goies to the electrical disalters.

• CORROSION INHIBITORS
For the protection of costly refining equipments and overhead 
column based on low molecular weight filming amines.

• OXYGEN SCAVENGER
During the drilling and production process of oil large quantities 
of oxygen scavengers are used for the oil well.

• DUAL SCALE  & CORROSION INHIBITOR
For prevention of corrosion scale formation in desalter wash 
water/effluent water systems.
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• SCALE INHIBITOR
Scale inhibitors prevent undesirable buildup on the equipments 
and provide optimal process conditions. 

• SANA EMULSOL
Solvent based degreaser.

• SANA OIL DISPERSER – SOSR 1
A low toxic water based oil disperser for combating oil pollution. 
To be used neat.

• FLOCCULANTS
Coagulants and in-line flocculants for raw inlet or oil water 
classification, slop oil.

• BRINE CORROSION INHIBITOR
For a wet crude surface systems water wells flooding and 
dispersal system requires liquid brine soluble corrosion inhibitor. 
AL SANEA range of brine corrosion inhibitors are based on 
quaternary amines which is cost effective and highly efficient.

• ORGANIC NEUTRALIZERS
For smooth uniform and complete pH control, in column overhead 
systems replacing ammonia, caustic etc.

• SLOP OIL DEMULSIFIERS
New method to break, even toughest solid-laden aged slop 
or residual oil emulsions and oily sludges using water wash 
technique. Effective method to recover saleable oil and clean 
water discharge.

MARINE CHEMICALS
• SANA TANK CLEAN

To clean fuel oil or crude oil residues from oil tanker carriers or 
other vessels.

• SANA AIR  COOLER CLEANER
To dean air handling systems of turbo engines, to keep surfaces 
clean and deposit free.

• SANA EMULSOL
For removal of oil, dirt and grease from deck, jetty and 
platforms.

• SANA OIL DISPERSER
To combat oil pollution at sea.

• SANA MULTIKLEEN
Neutral Detergent

• SANA DEGREASOL-300
Non flammable solvent cleaner

• SANA KLEANALL
A multipurpose liquid detergent concentrate for general purpose 
cleaning - medium active

DECORATIVE & INDUSTRIAL PAINTS

• Sercote  emulsion paints (water base) - decorative paint system

Sercote emulsion interior 900 (s) paint

Sercote emulsion primer (acrylate 3004 & acrylic 3002) 

Sercote emulsion exterior paint

Sercote emulsion acrylate 3004

Sercote emulsion semi gloss

Sercote emulsion acrylic 3002 (exterior & interior)

Sercote emulsion interior & exterior 901

Sercote emulsion putty 3000

Sercote binder sealer / acrylate primer

Sercote wall putty

Sercote emulsion matt

Sercote bond

Sercote roof coating paints

Sercote sbr bond

• Sercote enamel alkyd system (oil based paint)

Sercote enamel under coat

Sercote enamel flat

Sercote enamel semi gloss

Sercote enamel gloss

Sercote white oxide primer

Sercote lead oxide primer

Sercote phosphate primer

Sercote zinc cormate primer

Sercote red oxide primer

Sercote enamel matt

Sercote enamel putty

• Sercote polyurethane coating system  

Sercote polyurethane primer

Sercote polyurethane undercoat

Sercote polyurethane clear sealer

Sercote polyurethane (2 -k) gloss paint (top coat)

• Sercote epoxy system

Sercote zinc rich epoxy primer

Sercote -epoxy undercoat / primer 

Sercote -epoxy coat top coat flat

Epoxy hb mio intermediate coat

Epoxy 2000 (solvent less)

Sercote epoxy (2 -k)  gloss paint (top coat)

• Sercote coating for wood system

Sercote p.U. Clear lacquer (2 - k) (pu clear coat)

Sercote poly urethane varnish

Sercote alkyd varnish

Sercote wood putty

Sercote wood primer

• Sercote speciality coating

Sercote thermoshield paint

Sercote road marking paints

Sercote fire retardent coatings

Sercote epoxy (2 -k) flooring paint

Sercote quick drying paints

Sercote texture paints (segma)

Sercote roll-tex paint

• Sercote n.C. Paints

Sercote n.C. Primer

Sercote n.C. Gloss (top coat)

Sercote n.C. Clear lacquer gloss

Sercote n.C. Clear lacquer matt

Sercote n.C. Clear sealer

Sercote n.C. Matt

Sercote n.C. Putty
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• SULPHURIC ACID 

• HYDROCHLORIC ACID

• CITRIC ACID

• OXALIC ACID

• CAUSTIC SODA FLAKES

• CAUSTIC SODA LIQUID

• TRISODIUM PHOSPHATE

• TRIETHANOLAMINE

• TOLUENE

• SODIUM HYPOCHLORITE

• MONOETHYLENE GLYCOL

• FORMALDEHYDE

• PERCHLOROETHYLENE

• METHYLENE CHLORIDE

• BUTANOL

• WHITE SPIRIT

• SODIUM SULPHATE

• SODIUM BENZOATE

• SODIUM BISULPHITE

• SODIUM NITRITE

• SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

• SODIUM SULPHITE ANHYDROUS

• SODIUM CHLORIDE (COMMON SALT)

• SODIUM CARBONATE (SODA ASH)

• NITRIC ACID 

• PHOSPHORIC ACID 

• SULPHAMIC ACID  

• CARBOXY METHYL CELLOSE (CMC) 

• CAUSTIC SODA PEARLS 

• AMMONIA SOLUTION

• TRIETHYLENE GLYCOL

• 111 TRICHLOROETHANE

• TRICHLOROETHYLENE

• CALCIUM HYPOCHLORITE

• MONOETHANOLAMINE

• ALUMINIUM SULPHATE

• ISOPROPYL ALCOHOL

• METHANOL

• BUTYL ACETATE

• XYLENE

• SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

• SODIUM BICARBONATE

• SODIUM BISULPHATE

• SODIUM METASILICATE

• ACETONE AND A RANGE OF SURFACTANT CONCENTRATES

BESIDES THE ABOVE RANGE OF PRODUCTS, A LARGE VOLUME OF 

HEAVY CHEMICALS ARE  AVAILABLE FOR EX-STOCK TRADING:
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Manufactures & Marketed By: 

Al Sanea Chemical Products

Sabhan Industrial Area, 

Street No. 103, Block No.8, Plot No. 171, Kuwait

PO. Box 5629, Safat 13057, Kuwait

Tel: +965  24747623 / 24734991 

     +965  24734952 / 24736740

Fax: +965  24760678

Email: info@alsanea.com

Web: www.alsanea.com

مصنعة ومسوقة بواسطة
الصانع للمنتجات الكيماوية

منطقة صبحان الصناعية
شارع 103 –  قطعة 8 – قسيمة 171 – الكويت

ص.ب 5629 الصفاة الرمز البريدي 13057  الكويت
هاتف: 24734991   -  24734952  965+
+965  24736740  -  24747623                

فاكس: 24760678  965+
info@alsanea.com :البريد االلكتروني

www.alsanea.com :الموقع االلكتروني

AlSaneaChemicalProducts

@alsaneaproducts

Blackberry pin 2825 A894

AlSaneaProducts

AlSaneaChemicalProducts

@alsaneaproducts

Blackberry pin 2825 A894

AlSaneaProducts

CONTACT US اتصل بنا
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لتلبية إحتياجات
كل صناعة

نلتزم بالصحة العامة

منظفات
منزلية

المصابغ
التجارية

كيماويات
خصوصية

الورش
والكراجات

كيماويات
لقطاع النفط

والمصافي

الصناعة
البحرية

وبناء السفن

أحواض
السباحة

المذيبات
والثنر

معالجة
المياه

شركات
التنظيف
والصيانة

العامة

صناعات
تموين

وتجهيز
الطعام

ا�صباغ
والراتينج

مطهرات
المستشفيات

صيانة
السيارات

مزارع
الدواجن
وا�لبان

المذيب
ا�بيض

دهانات
عازلة

للحرارة

•  حمض الكبريتيك )سلفريك أسيد(.

• حمض الهيدروكلوريك )هيدروكلوريك أسيد(.

• حمض السيتريك )سيتريك أسيد(.

• حمض األوكساليك )أوكساليك أسيد(.

• صودا كاوية رقائق )كوستيك صودا فليكس(

• صودا كاوية سائلة )كوستيك صودا ليكويد(

• تراي إثيانول أمين

• تولوين

•  هيبوكلورايت الصوديوم )صوديوم هيبوكلورايت(

•  مونو إيثلين جاليكول )مونو إيثلين جاليكول(

•  فورمالدهايد

•  بيركلور إيثلين

•  ميثلين كلورايد )ميثلين كلورايد(

•  بيوتانول

•  وايت سبريت

•  صوديوم سولفيت

•  بنزوات الصوديوم )صوديوم بنزوات(

•  بيسلفيت الصوديوم )صوديوم بيسلفيت(

•  نيترايت الصوديوم )صوديوم نيترايت(

•  صوديوم هيكساميتا فوسفيت

•  صوديوم سلفيت انهايدرس

•  صوديوم كلورايد )ملح(

•  كربونات الصوديوم )رماد الصودا(

•  أسيتون و مجموعة من المنظفات المركزة.

•  حمض النيتريك )نيتريك أسيد(.

•  حمض الفوسفوريك  )فوسفوريك أسيد(.

•  حمض السلفاميك )سلفاميك أسيد(.

CMC كربوكسي ميثيل سيللوز  •

•  صودا كاوية حبيبات )كوستيك صودا بيرلز(

•  محلول ا ألمونيا

•  ثالثي اثيلين جاليكول )تراي اثيلين جاليكول(

•  )111( تراي كلور إيثين

•  تراي كلورو  إثيلين

•  هيبوكلورايت الكالسيوم )كالسيوم هيبوكلورايت(

•  مونو إثيانول أمين

•  ألومونيوم سولفايت )ألومونيوم سولفايت(

•  أيسو بروبيل الكحول )أيسو بروبيل الكحول(

•  ميثانول

•  بيوتايل أسيتات

•  زايلين

•  صوديوم تراي بولي فوسفات

•  بيكربونات الصوديوم )صوديوم بيكربونايت(

•  باي سولفيت الصوديوم )صوديوم باي سولفيت(

•  ميتا سليكات الصوديوم  )صوديوم ميتا سليكات(

مجموعة  لدينا  يتوفر  المذكورة،  المنتجات  مجموعة  إلى  باإلضافة 
كبيرة من المواد الكيماوية عالية الجودة:
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المكلفة.  التكرير  لمعدات  التآكل  من  الحماية  عن  فضاًل  النفط،  مصافي  في 
النفط  لقطاع  المتخصصة  الكيميائية  المواد  من  سلسلة  تطوير  ساهمت 
أوروبية  شركات  مع  بالتعاون  الكيماوية،  للمنتجات  الصانع  مصنع  إنتاج  من 
توفير  عن  فضاًل  المحلية،  الصناعات  على  اإلعتماد  إلى  كبير  حد  إلى  مرموقة 

النقد األجنبي.

التوريد  ومنتظم  به  موثوق  كمصنع  الكيماوية  المنتجات  الصانع  اليوم  برز 
وهذه  النفطية.  الصناعات  في  تدخل  التي  المنتجات  من  المجموعة  هذه  من 
المنتجات ما بين مشتت الزيوت إلى مانع التآكل ومعادلة األمينات والمعالجة 
في  النفط،  مجال  في  تماما  مرضية  بصورة  المستخدمة  إلخ  الكيميائية.. 
لمزيد  المستمرة  المختبرية  بالبحوث  قمنا  الماضية  القليلة  السنوات 
الصناعات  تستخدمها  والتي  المتخصصة،  الكيماويات  لهذه  التطوير  من 

البتروكيماوية، صناعة المستقبل.

• ديملسيفاير 
مزيل النفط الخام للمعالجة المناسبة لتنقية النفط الخام، قبل أن ينتقل 

إلى المعالجات الكهربائية.

• مانع التآكل 
منخفض  جزء  على  بناء  الثمن  باهظة  التكرير  مصافي  معدات  لحماية 

األمينات.

• أكسجين سكافنجر 
يستخدم أثناء عملية الحفر وعمليات اإلنتاج النفط.

• مانع الترسبات ومانع التآكل
للوقاية من التآكل في أنظمة إزالة ملوحة المياه/ مياه الصرف.

• مانع الترسبات 
 مثبطات لمنع تراكم غير مرغوب فيه على المعدات وتوفير ظروف عملية 

مثلى.

• صانا إيملسول 
إلزالة زيوت الطبخ، الشحوم إلخ.

 1 SOSR صانا مشتت الزيوت •
مركب منخفض السمية ذو أساس مائي لتشتيت الزيوت لمكافحة التلوث 

النفطي.

• فلوكوالنت
والنفط  المياه  لسير  أو  الخام  النفط  لضخ  اإلنتاج  خط  في  التخثر  لمنع 

بإنسياب.

• مانع التآكل 
ونظام  المياه  آبار  فيضان  فإن  الخام،  للنفط  رطب  سطح  على  للحصول 
التآكل. ويقوم مصنع  التشتيت يتطلب محلول ملحي سائل للذوبان لمنع 
الصانع للمنتجات الكيماوية بتقديم مجموعة من مثبطات التآكل في محلول 

ملحي األمينات الرباعية تكون فعالة من حيث التكلفة وعالية الكفاءة.

• المعادالت العضوية 
 للسيطرة بسالسة على درجة الحموضة والتحكم فيها، في نظم ومعدات 

األمونيا والصودا الكاوية.

• مشتت النفط المنسكب 
طريقة مستحدثة للكسر، حتى أصعب إنسكابات النفط الصلبة أو إملشن 
النفط المتبقي والحمأة الزيتية، بإستخدام تقنية التنظيف بالماء، طريقة 

فعالة إلستعادة النفط القابلة للبيع وتصريف المياه النظيفة.

مواد كيماوية بحرية
• صانا تانك كلين 

التي تترسب في  الخام  النفط  أو  الوقود  البقايا المختلفة من زيت  لتنظيف 
صهاريج ناقالت النفط أو السفن األخرى.

• صانا ايركولر كلينر 
على  الحفاظ  أجل  من  التوربينية  المحركات  في  الهواء  دفع  نظم  لتنظيف 

األسطح نظيفة وخالية من الرواسب.

• صانا إيملسول 
إلزالة الشحوم واألوساخ والزيوت المتخلفة على سطح السفن أو األرضية 

أو المنصات البحرية.

• صانا أويل دسبرسر 
لمكافحة التلوث البحري بالزيت.

• صانا ملتي كلين 
منظف متعادل.

• صانا دجريسول- 300 
منظف مذيب غير قابل لإلشتعال.

• صانا كلينول 
منظف سائل متعدد األغراض مركز، يستعمل في جميع األغراض متوسط 

الفاعلية.

دهانات ديكور صناعية
• أصباغ سيركوت إملشن )أساس مائي( نظام دهانات الديكور.

)S( 900 أصباغ سيركوت إملشن داخلي
سيركوت إملشن برايمر )أكريليت 3004 و 3002 أكريليك(

سيركوت إملشن دهان خارجي
سيركوت إملشن أكريليت 3004

سيركوت إملشن نصف لماع
سيركوت إملشن أكريليك 3002 )داخلي وخارجي(

سيركوت إملشن 901 داخلي وخارجي
سيركوت معجون إملشن 3000

سيركوت  تشطيب/ أكريليت برايمر
سيركوت معجون الجدران

سيركوت إملشن مطفي
سيركوت بوند

دهانات سيركوت لطالء األسطح
 SBR BOND سيركوت

•  سيركوت أنظمة ألكيد إنامل )أصباغ ذات أساس زيتي(
سيركوت إنامل قبل الطالء

سيركوت إنامل مطفي
سيركوت إنامل نصف لماع

سيركوت إنامل لماع
سيركوت برايمر أوكسيد أبيض

سيركوت برايمر أوكسيد الرصاص
سيركوت فوسفات برايمر

سيركوت برايمر كرومات الزنك
سيركوت برايمر ريد أوكسيد

سيركوت إنامل مطفي
سيركوت معجون إنامل

• سيركوت أنظمة طالء البولي يوريثين
سيركوت البولي يوريثين برايمر

سيركوت البولي يوريثين تبطين
سيركوت سيلر البولي يوريثين شفاف

سيركوت بولي يوريثين )K - 2( )الطبقة العليا( لماع.

• سيركوت أنظمة إيبوكسي
RICH سيركوت برايمر زنك إيبوكسي

سيركوت - إيبوكسي تبطين/ برايمر
سيركوت – إيبوكسي تبطين خارجي مطفي

إيبوكسي HB MIO تبطين متوسط
إيبوكسي 2000 )بدون مذيبات(

سيركوت إيبوكسي )K - 2( صبغ لماع )تبطين خارجي(

• سيركوت أنظمة طالء للخشب
سيركوت PU الكر شفاف )PU( )2-K  تبطين شفاف(

سيركوت ورنيش بولي يوريثان
سيركوت ألكيد الورنيش

سيركوت المعجون الخشب
سيركوت وود برايمر

• سيركوت الدهانات المتخصصة
أصباغ سيركوت ثيرموشيلد

سيركوت دهانات عالمات الطرق
سيركوت تبطين مقاوم للحريق

سيركوت إيبوكسي )K – 2( دهانات أرضيات
سيركوت دهانات سريعة الجفاف

دهانات تكستشر )سيجما(
سيركوت دهانات رول- تكس

N.C سيركوت أصباغ •
سيركوت برايمر N.C لماع )تبطين خارجي(

سيركوت  N.C)تبطين خارجي(
سيركوت N.C الكر شفاف لماع

سيركوت N.C الكر شفاف مطفي
سيركوت N.C سيلر شفاف

سيركوت  N.Cمطفي
سيركوت N.C معجون
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• صانا مزيل اإلسمنت 
والبقع  اإلسمنت  إلزالة  ومصمم  الشحوم،  إلزالة  حمضي  منظف 
والشحوم واألوساخ، والطحالب وغيرها، من األرضيات الخرسانة والطوب، 

واألسبستوس، والتشققات..إلخ.

• صانا أسيد سائل ألحواض السباحة 
حمض عضوي لتحييد ومعادلة الحموضة في مياه بركة السباحة.

وتوجد كذلك مجموعة كبيرة من وحدات إختبار حمامات السباحة 
واللوازم واألقراص وغيرها لرصد كميات الكلورين في مياه المسابح.

كيماويات لوحدات التموين وتجهيز الطعام
هناك حاالت مستعصية عديدة حيث تكون النظافة في غاية األهمية، وتعتبر 
من  مستوى  أعلى  أن  حيث  حرجة  منطقة  الطعام  وتجهيز  التموين  وحدة 
النظافة والوقاية الصحية يفرض نفسه ويهدف ضمان النواحي الصحية العامة، 
فلقد صممنا مجموعة متكاملة من المنظفات وكيماويات الوقاية الصحية 
مطاعم  وسلسلة  والمقاصف  الفنادق  مطابخ  في  لإلستخدام  المطلوبة 
الوجبات السريعة أو أي وحدات أخرى مختصة بتموين األطعمة وكل ما يندرج 
من الكيماويات المستخدمة في غسالة األطباق األوتوماتيكية لغاية التطهير 
من  متنوعة  مجموعة  تغطي  جميعًا  فإنها  للروائح  المزيلة  والكيماويات 
منتجات التدبير المنزلي وال تقف مساهمتنا عند حد إنتاج تلك المستحضرات 
وإنما ندعمها باإليضاحات العملية والتدريب في أثناء العمل وخدمات ما بعد 
البيع والدعم الفني وتقارير الخدمة والزيارات الروتينية وتدريب طاقم تركيب 
مجاني ألجهزة الجرعات مع التدريب على ضبط األجهزة بحيث توزع المطهرات 

بطريقة إقتصادية..إلخ.

• زمرد )منظف الصحون األوتوماتيكي( 
الكلورين  على  يحتوي  واحدة  مرة  عليها  بالمرور  األطباق  لغسيل  منظف 

ويستعمل في جاليات األطباق األوتوماتيكية.

• صانا جلوس دراي 
بعد  والمعة  جافة  أطباق  على  للحصول  النهائي  الشطف  لماء  مضاف 

غسلها.

• صانا سلفر كلينر 
لتنظيف األواني الفضية فوريًا ويغمرها فيه لمرة واحدة.

• صانا ديستينر 
لتنظيف غاليات القهوة والشاي والترامس وأكواب الشاي.

• صانا دجريزر 
زيت  ورواسب  الجافة  الطعام  بقع  إلزالة  بقوة  يعمل  قلوي  شحوم  مزيل 

الطهي وغيرها من الطباخات واألفران...إلخ.

• صانا دي.بي.دي-3 )اليم اواي( 
وصهاريج  األطباق  جاليات  في  يتكون  الذي  الجير  إلزالة  حامضي  منظف 

التنظيف إلخ.

• عمبر 
سائل لغسيل األطباق برائحة الليمون.

• مرمر 
مسحوق تنظيف بالغسيل ألواني المطبخ والطباخات وغيرها، يحتوي على 

الكلورين أي أنه ينظف ويطهر في نفس الوقت.

• كوات ديسنفكشن إيجنت 
قاتل للجراثيم معطر برائحة الليمون وردي اللون يحتوي على رباعي األمونيا، 
كعنصر فعال ويعمل على إبادة مجموعة كبيرة من الجراثيم سواء موجبة 

أو سالبة الجرام ويزيل الروائح الراكدة في المطبخ.

• مطهر برائحة الصنوبر 
القمامة،  وصناديق  النفايات،  إلقاء  مناطق  في  األغراض  لجميع  مطهر 

والمراحيض.

• سيركوت فليم جل
غير  زرقاء  شعلة  ذو  التآكل،  يسبب  ال  كثيف  جل  الطعام  تسخين  شعلة 

مضيئة بدون دخان أو رائحة، مثالي لتسخين الطعام، وتدفئة الغرف..إلخ.

• سيركوت فليم السائل
شعلة تسخين الطعام سائل مكون من مذيب جاليكول صديق للبيئة، غير 

ضار، ذو شعلة غير مضيئة بدون دخان أو رائحة، مثالي لتسخين الطعام.

• صانا إيملسيفاير
إلزالة زيوت الطبخ، الشحوم إلخ.

• صانا ملتي كلين )صابون سائل(
العمبر  بلون  العام،   للتنظيف  اإلستعماالت  متعدد  متعادل  سائل  منظف 

ومعطر وفعال.

• كلورسان
مطهر الكلور السائل.

• صانا صابون سائل لليد 
صابون مضاد للبكتريا سائل برائحة الليمون والورد.

• ماس سائل
منظف سائل حمضي مضاد للجراثيم ومعقم فعال ذو قاعدة مبيد بكتيري 
من  وغيرها  والحمامات  المراحيض  ويطهر  ينظف  واحدة  بعملية  رباعي، 

األسطــح الصلبة، غير مناسب للرخام واألسطح الرقيقة.

• سانيتول
مطهر ومعقم للنظافة العامة، المصابغ وكافة اإلستخدامات المنزلية.

• محار
منظف أمونيا للزجاج.

• صانا كلينول
منظف سائل متعدد األغراض مركز لكافة استخدامات التنظيف متوسط 

الفعالية.

• صانا ديسنفكتنت
مطهر مركب رباعي األمونيوم، فعال لتنظيف الثالجة، والمطبخ، الطاوالت، 

مناطق تخزين الطعام..إلخ،  آمن ومنخفض السمية.

• صانا لوبراسوفت
منظف إلزالة الشحوم.

• صانا منظف السيراميك
مناسب  البورسالن،  الصيني،  السيراميك،  لتنظيف  لألسطح،  قوي  منظف 

لغرف الحمام، أرضيات المطاعم، المراحيض والمطابخ...إلخ.

• صدف
وخواص  مثالية  رغوية  صفات  ذو  الجافة  بالرغوة  مثالي  سجاد  شامبو 

تنظيف قوية.

 • ودع
الصرف  أنابيب  لتنظيف  ومثالية  مناسبة  البواليع  لتنظيف  قلوية  حبيبات 

واألحواض والبواليع المسدودة إلخ.

• بلوجولد
منظف عام متعدد االستخدامات صديق للبيئة.

• صانا فريش  
 مزيل رائحة السجاد.

• صانا منظف المفروشات
منظف للمفروشات ومقاعد الجلد.

• صانا كاربت إكستراكشن 
للتنظيف الجاف للسجاد.

• شذا
صابون سائل لليدين.

• صانا مطهر اليدين
جل لتنظيف اليدين.

• صانا كوات ديسنفكشن ايجنت
المطابخ،  لتطهير  األمونيا،  رباعي  من  القوة  متوسط  تعقيم  عامل 

المستشفيات، الفنادق، واالستخدامات العامة...إلخ.

• دانة
سائل لغسيل األطباق مركز ومتعادل.

النفط  قطاع  إلستخدامات  خاصة  كيماويات 
وكيماويات للصيانة

إنتاج النفط والتكرير هي العمود الفقري للصناعة في منطقة الخليج، وتستخدم 
مصافي  في  اإلنتاج  لعمليات  المتخصصة  المنتجات  من  واسعة  مجموعة 
المكلفة. ساهمت  التكرير  لمعدات  التآكل  من  الحماية  عن  فضاًل  النفط، 
إنتاج  من  النفط  لقطاع  المتخصصة  الكيميائية  المواد  من  سلسلة  تطوير 
مرموقة  أوروبية  شركات  مع  بالتعاون  الكيماوية،  للمنتجات  الصانع  مصنع 
الصانع برز  اليوم  المحلية، فضاًل برز  الصناعات  إلى اإلعتماد على  إلى حد كبير 
الخليج،  منطقة  في  للصناعة  الفقري  العمود  هي  والتكرير  النفط  إنتاج  اليوم 
اإلنتاج  لعمليات  المتخصصة  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  وتستخدم 
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• صانا بليتش 
مبيض لغسيل المالبس آمن تمامًا وشديد الثبات يحتوي على ٪16 إلى 17٪ 
ألن  نتيجة  ومنضبط  بطئ  بشكل  الكلورين  إطالق  ويكون  فعال،  كلورين 

قاعدته من كلورين اآليزوسيانوريت.

• صانا سوبر دراي بليتش 
يحتوي على ٪22 كلورين فعال.

• صانا سور 
التي  والدم  الصدأ  بقع  ويزيل  القلويات  آثار  معادلة  إلى  يؤدي  للغسيل  سور 
ال يؤثر فيها مبيض الكلورين عادة ويحتوي على مواد ملمعة بصرية مما 

يجعلنا نحصل على نتائج رائعة مع غسيل ناصع البياض.

• ربلة – لوندري سوفت )ملين للمالبس( 
مثالي لتليين األنسجة له خواص رائعة لمنع تراكم الكهرباء اإلستاتيكية 
ويحتوي على عامل قاتل للجراثيم مناسب لغسيل المستشفيات وكذلك 

الغسيل في المنزل وعلى المستوى الصناعي.

• صانا كوات 
عامل تعقيم منخفض الحرارة قاعدته من رباعي األمونيا فعال لجميع أنواع 
الغسيل  السواء، يحافظ على  السالب والموجب على  الجرام  الجراثيم ذات 
ويطهره  الجراثيم  من  تمامًا  خاٍل  ويجعله  المستشفيات  في  وخصوصًا 

بقوة.

• صانا إسبيشال 
معطر  الرقيقة،  المالبس  لغسيل  اإلنزيمات  بقوة  يعمل  كامل  منظف 

برائحة زكية ويحتوي على مواد ملمعة لغسيل ناصع.

• سانيتكس 
مساحيق  جميع  على  متفوق  الغسيل  أنواع  لجميع  ممتاز  سائل  منظف 
اليدوية  المالبس  غساالت  جميع  في  ويستخدم  التقليدية  المنظفات 

والمنزلية.

• صوف 
والكشمير  النايلون  أنواع  جميع  ويناسب  الصوف  لغسيل  سائل  منظف 

والعباية..إلخ، مع أدنى حد من اإلنكماش في هذه المالبس.

• صانا إيملسيفاير 
الطعام  ونفايات  الطهي  زيوت  إلستحالب  متأينة  غير  مواد  من  قوي  مزيج 
الملتصقة بمفارش السفرة والفوط والمالبس إلخ، ويعمل كمنظف أولي 

قبل نقع الغسيل في الماء.

4 - SR صانا •
مبيض للمالبس الملونة لتلميع المالبس الملونة.

• صانا ستارش
نشا للمالبس المصنوعة من القطن.

• صانا برايت
منظف مطور إلستخدامات المصابغ مع زيواليت، ال يحتوي على الفوسفات، 

يحتوي على األكسجين للتبييض إلخ.

• صانا سيف
يحتوي  ال  والرقيقة،  الملونة  المالبس  لغسيل  مناسب  خفيف  قلوي  منظف 

على فوسفات..إلخ.

• صانا اليت
 منظف مسحوق بودرة.

• صانا بليتش سائل 
مبيض سائل خلط بالكلور المتعادل، وهو عامل مؤكسد قوي.

• صانا بليتش سائل للمالبس الملونة  
مبيض فعال للكتان الملون واألبيض.

• صانا سور سائل 
سائل شطف يضاف في دورة الغسيل النهائي لتحييد ومعادلة القلوية.

• صانا سوفت سائل 
ملين لألقمشة سائل عالي الفعالية.

• صانا صابون سائل للمغاسل
صابون سائل إلستخدامات المصابغ.

• صانا صودا سائل للمغاسل
منظف قلوي فعال ومثالي متعدد اإلستخدامات.

• صانا ديجريسول - 300
 منظف سولفنت مذيب غير قابل لإلشتعال.

• منتجات التنظيف الجاف 
التنظيف  األوتوماتيكية وآالت  اآللية  الجاف للغساالت  كيماويات للتنظيف 

الجاف.

• مزيالت البقع 
والصدأ،  والزالل،  الشحوم،  بقع  إلزالة  البقع،  مزيالت  من  واسعة  مجموعة 

واألدوية، ونفايات بقايا الطعام.. إلخ.

• صانا ملين األقشمة
عطرة. ملين  برائحة  الغسيل  مصابغ  إلستخدامات  لألقمشة  ملين  سائل 
األلياف. مثالي  لجميع  اإلستاتيكية. مناسب  خصائص  مع  مثالي 

للمستشفيات والمنزل.

باإلضافة لما ورد أعاله، يتوفر لدينا مجموعة من منتجات التنظيف الجاف 
من بركلوروايثيلين، والمذيب األبيض..إلخ.

منتجات صيانة أحواض السباحة
وكلوريد  الصوديوم  كلوريد  مثل  المألوفة  الكلورية  العوامل  تستخدم 
أحواض  مياه  في  لألمراض  المسببة  البكتيريا  من  للتخلص  الكالسيوم 
أو أخرى  أنها تتحلل بدرجة  العوامل عيوب خطيرة حيث  إال أن لتلك  السباحة، 
عند تعرضها ألشعة الشمس أو عندما تالمس معادن مثل النحاس أو الحديد 

حيث يتكون عن ذلك مواد جانبية غير مرغوب فيها في الحوض.

إضافة  أن  كما  الكلور  مستوى  على  الحفاظ  صعوبة  تزداد  الحالة  هذه  في  لذا 
منتجات مشتقة في األحواض سوف تسبب حالة عدم إتزان كيميائي في تلك 
األحواض وبذلك لن تكون أحواض السباحة مهيأة بشكل الئق، وللتغلب على 
 1958 عام  األسواق  في  آيزوسيانوريت  مواد  طرح  تم  فلقد  الصعوبات  هذه 
التخزين  وصالحية  الكيميائي  باإلتزان  تمتاز  أنها  إال  للكلور  مركز  مصدر  وهي 
الممتازين، وتعتبر مواد اآليزوسيانوريت ذات تكلفة أقل وفائدة أكبر من أي 
مواد أخرى وذلك لما تمتاز به من صفة تسييب الكلور في مياه الحوض مما 
إمتصاص  إحتمال  من  الكلور  يقي  والذي  السيانوريك  حمض  ذلك  عن  ينتج 

األشعة فوق البنفسجية له حيث يعمل كستار عاكس ألشعة الشمس.

تعاوننا  ومن  السباحة  أحواض  سوق  مجال  في  الطويلة  الخبرة  سنوات  من 
للوصول إلى حلول لمختلف المشاكل التي تتعلق بكيميائية أحواض السباحة، 
أحواض  مستلزمات  جميع  توفير  عاتقنا  على  نأخذ  أن  اليوم  نستطيع  فإننا 

السباحة المنزلية واألحواض ذات األغراض المهنية.

• صانا كلور 
مسحوق كلورين عضوي جاف شديد الثبات يستعمل لمعالجة مياه حمامات 
اآليزوسيانوريت  وقاعدته  العلمية  بالوسائل  بالكلور  الحوض  السباحة 

المكلورة.

• صانا سوبر كلور 
هو  الكالسيوم  هيبوكلوريت  من  قاعدته  فعال،  كلورين   ٪70 على  يحتوي 

مثالي للمعالجة الصدمية وتعقيم مياه الشرب.

• أقراص صانا تراي كلور 
من  وقاعدتها  كلورين   ٪90 على  تحتوي  الذوبان  بطيئة  كلورين  أقراص 

اآليزوسيانوريت.

• صانا كونديشنر 
حامض  وقاعدته  الشمس،  أشعة  بسبب  الكلورين  فاقد  لتقليل 

السيانوريك.

• صانا الجيسايد 
يمنع زيادة نمو الطحالب الخضراء في مياه حمامات السباحة.

 )PH-( – صانا دراي أسيد  بي اتش •
حمض حبيبي جاف على هيئة حبيبات لتقليل درجة تركيز أيون الهيدروجين 

في المسبح فوريًا.

 )PH+()+صانا ستاباليزر )بي اتش •
مياه  في  الهيدروجين  أيون  تركيز  ودرجة  المسبح  مياه  قلوية  من  يزيد 

المسبح.

• ألوم 
عامل تدميج لترسيب الجسيمات الغروية المعلقة.

• صانا منظف السيراميك 
ومناسبة  البورسالن،  والصيني،  الخزف  السيراميك،  ألسطح  قوي  منظف 

للحمامات، أرضيات المطاعم والمراحيض، المطبخ...إلخ.

• صانا منظف البالط 
الممرات  من  الوحل  إلخ  المياه،  آثار  إلزالة  لألسطح  قوي  حمضي  منظف 

والبالط وغيرها، وأحواض السباحة.
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• ماس سائل 
مبيد  قاعدة  ذو  فعال  معقم  مع  للجراثيم  قاتل  حامض  سائل  منظف 
بكتيري رباعي بعملية واحدة ينظف ويطهر المراحيض والحمامات وغيرها 

من األسطح الصلبة ال يناسب الرخام واألسطح الرقيقة األخرى. 

• مرمر )مسحوق الجلي( 
للتنظيف  ممتازة  خواص  ذو  كلورين  مع  بالغسيل  تنظيف  مسحوق 
جميع  مالئم  إقتصادي  توزيع  قناني  في  مناسب  بشكل  معبأة  والتطهير 

األسطح.

• ودع )منظف البالوعات( 
إنسدادها  يمنع  العضوية  النفايات  يذيب  للبواليع  قوي  حبيبي  منظف 
الصحي للحمامات والمطابخ  الصـرف  األحواض ونظم  لتنظيف  ويستعمل 

إلخ.

• صانا فلور بوليش )ورنيش األرضيات( 
ورنيش األرضيات مصنع من مبلمرات مترابطة له لمعان معدني ممتاز في 
تلميع أرضيات اإلسمنت، البالط، الرخام، الفنيل، إلخ، يدوم طويال ويعطي 

نتائج باهرة وبراقة شديدة اللمعان.

• صانا فلور بوليش ريموفر )مزيل ورنيش األرضيات( 
إلزالة وتنظيف طبقات الورنيش التالفة من األرضيات ويستعمل لتجهيـــز 

األسطح قبل وضع طبقة ورنيش أرضيات.

• يونيفيرسال ديسنفكشن 
مختلف  وتعقيم  لتنظيف  مثالي  واحدة  عملية  في  مطهر  مع  منظف 

األسطح، يحتوي على الكوات، منظف غير متأين.

• صانا ديجريسول - 300
منظف سولفنت مذيب غير قابل لإلشتعال.

• صانا لوبريسول
قناني  تعبئة  لصناعات  مناسبة  جيدة  إنزالقية  خصائص  ذو  صابون 

المشروبات المرطبة.

• صانا سولفنت كلينر 555
مذيب فعال لألحبار في دور الطباعة. 

• صانا كلين أوف
منظف قلوي قوي.

• صانا رست ريموفر
حامضي األساس إلزالة ترسبات الصدأ من األجزاء الحديدية ومنع المزيد من 

الصدأ.

• صانا لوبراسوفت
منظف إلزالة الشحوم.

• صانا أسيد كلين
صمم خصيصًا قليل الرغوة لتنظيف األسطح، مناسب إلزالة األوساخ، البقع، 

آثار المياه، بقع اإلسمنت من أسطح السيراميك والصيني والبورسالن.

• صانا دسكيلنج سائل
مزيل الترسبات السائلة وآثار المياه من أنابيب معدات التجهيز.

• صانا مزيل اإلسمنت
منظف حمضي إلزالة اإلسمنت، البقع، أوساخ الشحوم، إلخ، من اإلسمنت، 

الطابوق، اإلسبستوس، أو أية أرضيات إسمنتية.

• صانا منظف البالط
والبالط  الممرات  من  الماء  ترسبات  إلزالة  لألسطح،  قوي  حمضي  منظف 

وأحواض السباحة.

• صانا باين ديسنفكتنت )مطهر برائحة الصنوبر(
إلقاء  ومناطق  القمامة،  ألوعية  الصنوبر  برائحة  األغراض  لجميع  مطهر 

النفايات، والمراحيض..إلخ.

مواد مطهرة 
مجموعة كبرى من المواد المطهرة حسبما ذكرناه تفصياًل في باب 

منتجات التنظيف.

كيماويات معالجة المياه
تكرار  في  الثمين  الوقت  وإضاعة  األقل  والكفاءة  للطاقة  العالية  التكلفة  إن 
الكلسية  القشور  لتراكم  نتيجة  ذلك  كل  المعدات،  وإستبدال  التصليح 

الشديدة لمياه التبريد، إذا ما تركت دون عالج فعال للسيطرة على التآكل.

التبريد  مياه  أنظمة  في  الرئيسية  المشاكل  هي  والتلوث  والتقشر  التآكل  إن 
والتي تتسبب بدورها في إتالف النظام ككل.

إن الهدف األساسي من معالجة مياه التبريد هو الحصول على كفاءة أفضل في 
أنظمة التبريد وإضفاء الحماية على الشبكة كلها من التآكل والتدمير.

المياه  إستعمال  عند  خصوصًا  شديد  بشكل  هذه  التآكل  مشكلة  تتطور 
للمياه  الشديدة  التاكلية  الطبيعة  وسببها  التبريد  أنظمة  في  المحلية 

المحلية.

وفكرة تطوير نظام معالجة مناسبة للمياه وباألخص لمياه الخليج قد تمت 
والصانع  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  بين  المشترك  التعاون  خالل  من 
وأكثرها  العلمية  الطرق  بأحدث  عمالئنا  لخدمة  وذلك  الكيماوية  للمنتجات 

فعالية من حيث التكلفة.

إن األبحاث واسعة النطاق واإلختبارات الحقلية التي قام بها فريق من الباحثين 
على  السيطرة  لمشكلة  األمثل  والحل  المنتجات  تلك  تطوير  عن  تمخضت 

التآكل العصيبة.

مع طاقم من المختصين الذين يمكنهم تطبيق النظام مدعومين بخدمات 
فنية ومرافق الفحوصات المعملية.

• صانا 25
مانع للتآكل متعدد العناصر ذو قاعدة مولبيدات يستخدم للتحكم األنودي 
التبريد  التآكل بالماء، وهو مثالي لإلستعمال في نظم مياه  والكاثودي في 
ليناسب  خصيصًا  صنع  الهواء  تكييف  ووحدات  التبريد  ووحدات  المفتوحة 

المياه في الشرق األوسط.

• صانا 50 
إذا  المعادن  تآكل  يمنع  المغلقة  للنظم  الكروميت  أحادي  للتآكل  مانع 
الشرق  لمياه  خصيصًا  صنع  واحدة  مرة  المعالجة  في  المنتج  أستعمل 

األوسط.

• صانا دسكيلنج بودرة
الماء والرواسب  المترسبة في  الرقيقة  الحراشيف  مسحوق حامضي إلزالة 
في  إستعماله  عند  ممتازة  نتائج  ويعطي  األنابيب،  خطوط  من  الكربونية 

أنابيب نحاسية.

• صانا دسكيلنج سائل
ومعدات  األنابيب  خطوط  المترسبة  الماء  حراشيف  إلزالة  حامضي  سائل 

التصنيع.

منتجات مصابغ الغسيل التجارية
إلى  تحتاج  فإنك  كبير  عمل  حجم  ذي  التجاري  للغسيل  مصبغة  تدير  عندما 
المالبس  بإحتياجات  تفي  بحيث  جيدة،  إقتصادية  كلفة  ذات  غسيل  مساحيق 
المنازل  في  تستخدم  التي  المساحيق  فإن  الحالة  هذه  وفي  أنواعها،  بإختالف 

لغسيل المالبس ليست ذات فائدة.

األوساخ،  من  الواسع  والنطاق  الصناعية  األلياف  إلى  النباتية  األلياف  من  إبتداًء 
والتلوث  الطعام...إلخ،  فضالت  البروتينية،  البقع  المخاط،  الدم،  الدهون، 
المعالجة  تتطلب  جميعها  فإن  المعدية  األمراض  وفيروسات  البكتيري 

الصحيحة بإستخدام المادة الكيميائية المناسبة وبطريقة مبرمجة.

التجارية  المصابغ  إحتياجات  لتالئم  المنتجات  من  واسع  نطاق  لدينا  ونحن 
متكاملة  مجموعة  ولدينا  المستشفيات،  أو  للمؤسسات  التابعة  والمصابغ 
الصعب  للغسيل  الفعالية  شديدة  المساحيق  من  تتدرج  المستحضرات  من 
مستحضرات  األقمشة،  ملينات  التعقيم،  وعوامل  التبييض،  مساحيق  إلى 

التنظيف الجاف )بالبخار( وكثير غيرها.

كل  منتج  كل  توظيف  على  قادر  مدرب  فني  فريق  يدعمها  المنتجات  وهذه 
فيما يناسبه من إستخدامات.

• صانا بريك 
إستهالك  تخفيض  وبالتالي  الغسيل  في  المستخدم  العسر  الماء  لتيسير 
فيمنع  الحديد  أمالح  مع  للذوبان  قابلة  مركبات  منه  وتتكون  المنظفات 

إصفرار المالبس.

• صانا صودا 
واألغذية  البروتينية  والمواد  الدم  بقع  إلزالة  للغسيل  قوية  كاوية  صودا 

والبقول...إلخ.

• صانا صوب 
الفعال  األكسجين  ومبيض  الصوديوم  بروبوريت  تتراهيدريت  على  يحتوي 

المنظف الكامل ذو الرائحة الزكية لغسيل المالبس.
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• صانا كوات ديسنفكشن ايجنت 
اللون  وردي  الليمون  برائحة  األمونيا  رباعي  قاعدة  ذو  للتعقيم  مركب 

يستعمل في المطابخ ووحدات تجهيز األغطية إلخ.

 JDC يونيفيرسال ديسنفكشن •
مختلف  وتعقيم  لتنظيف  مثالي  واحدة  عملية  في  مطهر  مع  منظف 

األسطح، ويحتوي على رباعي األمونيا ومنظفات غير متأينة.

• سانيتول 
ووحدات  المنزلية  واإلستخدامات  الشخصية  للعناية  ومعقم،  مطهر 

غسيل المالبس.

• صانا باين ديسنفكتنت )مطهر برائحة الصنوبر( 
إلقاء  ومناطق  القمامة،  ألوعية  الصنوبر  برائحة  األغراض  لجميع  مطهر 

النفايات، والمراحيض..إلخ.

• صانا جاردول )ديسنفكتنت( 
المستشفيات،  عنابر  في  واسع  نطاق  على  يستخدم  الذي  الفينول  مطهر 

واألسطح الملوثة، ومالبس المرضى..إلخ.

• صانا فينوليك بالك سائل وفينوليك أبيض سائل
الغليان يحتوي على مطهر قوي، يستعمل  مطهر ذو أساس فينولي عالي 

في المسالخ ومزارع الدواجن...إلخ.

• صانا فلوريد أبيض أيودين ديسنفكتانت 
على  مطهر  نشاط  مع  فعال  يود  على  يحتوي  للمزارع  وفلور  يود  مطهر 

نطاق واسع يناسب معامل األلبان ومزارع الدواجن...إلخ.

• صانا ديسنفكت أول 
مطهر سائل ذو أساس كلورين بدون رغوة لتنظيف وتطهير وحدات حلب 

األبقار وأوعية ومعدات معامل األلبان.

• صانا كلور 
مسحوق كلورين حبيبي جاف للتطهير القوي في المناطق شديدة التلوث.

• صانا سوبر كلور 
مسحوق مطهر ذو قاعدة هيبوكلوريت الكالسيوم، لتعقيم مياه الشرب، 

ونظم معالجة المياه..إلخ.

• فورمالدهايد
فورمالين عالي الفعالية، للمفاقس، الجزارة، المسالخ، ومزارع الدواجن...

إلخ.

• باينواليت
مطهر إقتصادي بالصنوبر.

• صانا ديسنفكتنت
مركب قاعدته رباعي األمونيوم، آمن ومنخفض السمية.

كيماويات صيانة السيارات
من  أكثر  منطقيًا  نظيفة  السيارة  على  الحفاظ  مفهوم  األيام  هذه  في  أصبح 
ذي قبل، من خالل عمليات عادية فإن هناك العديد من المشاكل المختلقة 
التي تتعرض لها السيارة مثل تأثير العوامل الجوية والصدأ والتآكل والطبقة 
الترسبية الناتجة من عادم السيارة والتلوثات الجوية والزيت واألوساخ الصلبة 

الناتجة عن الجو القاسي..إلخ.

وهناك أيضًا عدة عوامل يجب أخذها بعين اإلعتبار للحصول على نظافة وصيانة 
صحيحة للسيارات مثل المنتج الكيماوي المناسب، نوع اآللة المستخدمة في 

التنظيف، تكرار عملية التنظيف..إلخ.

بحيث  نظافة  أكثر  سيارة  على  والحصول  الصيانة  تكلفة  تخفيض  بغرض 
تعكس صورة الئقة لكل فرد أو شركة طورنا مجموعة جيدة من المنتجات.

لغرض  خصيصًا  مطور  للرادياتور  مثالي  مبرد  منتجاتنا  مجموعة  ويتضمن 
تبريد  في  المحلية  الخليج  مياه  إستخدام  عن  الناتجة  الصدأ  هجمات  تقليل 
الكويت  معهد  قبل  من  وإعتماده  المنتج  هذا  فحص  تم  ولقد  المحركات، 
لألبحاث العلمية ولقد تم إشتقاقه من منتج إم.إي.جي. مع خليط ممتاز من 
لها  أطول  حياة  للسيارات  الصحيحة  الصيانة  وتضمن  والصدأ،  التآكل  موانع 

وهو أمر أساسي بالنظر إلى إزدياد كلفة السيارات.

• صانا شامبو السيارات 
شامبو سائل لتنظيف السيارات من الخارج.

• صانا ماء البطاريات 
ماء غير متأين ال يحتوي على مواد صلبة ذائبة يستعمل لزيادة ماء البطارية 

ورادياتير السيارة.

• صانا أسيد البطاريات 
حامض كبريتيك مخفف مناسب لبطاريات السيارات.

• صانا مبرد الرادياتير 
مبرد الرادياتير مضاد للتجمد ذو قاعدة مونو إيثيلين جاليكول يحتوي على 
مجموعة ممتازة من مانع التآكل مصنوع خصيصًا ليناسب منطقة الشرق 

األوسط لتوفير أدنى حد من التآكل، يمنع غليان وصدأ الماء في الصيف.

• صانا ورنيش السيارات 
ورنيش سائل يستخدم للحصول على سطح المع في السيارات ويستعمل 

في عملية تنظيف السيارة.

• محار 
منظف باألمونيا لزجاج نوافذ السيارات.

• صانا دجريسول- 300 
منظف مذيب غير قابل لإلشتعال.

• صانا إيملسول  
مذيب مكون من مزيل الشحوم.

• ماء مقطر  
ماء مقطر لبطاريات السيارات ومبرد المحرك.

• صانا كلين أوف سائل   
منظف قلوي قوي.

الصيانة  كيماويات  لألرضيات/  منظفات 
العامة

إجمااًل، فإن أكبر حصة من ميزانية التنظيف غالبًا ما تنفق في صيانة األرضيات، 
وتعتبر هذه الصيانة مكلفة وتتطلب عمالة كثيرة.

وللحصول على أفضل النتائج وأكثرها فاعلية وأقلها تكلفة فإنه تتوفر لدينا 
طرق  وكل  األرضيات  أنواع  كل  تقريبا  تغطي  المنتجات  من  كاملة  مجموعة 
وتلك  السجاد  تنظيف  إلى  التلميع  من  قصوى  فائدة  ذات  باألرضيات  العناية 
وشركات  لمقاولي  قصوى  فائدة  ذات  المنتجات  من  المتنوعة  المجموعة 

التنظيف العاملين في المنطقة.

• صانا ملتي كلين )صابون سائل( 
منظف مركز رخيص الثمن لجميع األغراض.

• صانا كلينول )صابون سائل( 
منظف مركز أزرق فاتح ألغراض التنظيف العامة متوسط الفاعلية.

• صانا يونيفيرسال )صابون سائل( 
شديد   - الشاقة  التنظيف  أعمال  يناسب  مذيبات  مع  قوي  متعادل  منظف 

الفعالية.

• صانا كاربت اكستراكشن كلينر )منظف السجاد( 
منظف للسجاد بالماء الساخن منخفض الرغوة ذو قاعدة مبلمرات مائية 

معدلة مناسب ألعمال تنظيف السجاد الصناعي.

• صدف )منظف السجاد( 
وخواص  ممتازة  رغوية  صفات  ذو  الجافة  بالرغوة  للسجاد  مثالي  شامبو 

تنظيف قوية.

• صانا أبفولستري كلينر )منظف الكشنات( 
منظف للمفروشات والتنجيد ذو أساس مبلمرات أكريليك معدل لتنظيف 
المفروشات  أسطح  من  وغيرها  فنيل  والبولي  والراتنجات  الجلد  أسطح 

الصناعية.

• صانا سيراميك كلينر 
منظف لألسطح الصلبة يستعمل لتنظيف القيشاني والصيني والبورسالن 
ويناسب أرضيات الحمامات والمطاعم والمراحيض وال يستعمل لألرضيات 

الرخام.

• صانا بينت ستريبر 
مزيج مذيب آمن غير قابل لإلشتعال إلزالة بقع األصباغ ورواسب الراتنجات 

الالكيه الخ.

• صانا ستريب
مزيل الطالء القوي بنظام الفرشاة، يزيل تقريبًا جميع أنواع طالء الدهان.

 • محار )منظف الزجاج( 
منظف باألمونيا لتنظيف األسطح الزجاجية.

• ماس بودرة )منظف المراحيض( 
ينظف  الكلورين  فيه  يدخل  للجراثيم  مبيد  للمراحيض  ممتاز  منظف 

ويطهر المراحيض ال يستخدم على أسطح الرخام.
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• صانا ديسنفكتنت
مطهر رباعي األمونيوم بعطور مختلفة، لجميع األغراض، لتنظيف الثالجات، 

المطابخ، الطاوالت، أماكن تخزين األطعمة..إلخ، آمن منخفض السمية.

• دانة
سائل لغسيل األطباق مركز ومتعادل.

• ماس سائل
منظف سائل حمضي مضاد للجراثيم ومعقم فعال ذو قاعدة مبيد بكتيري 
من  وغيرها  والحمامات  المراحيض  ويطهر  ينظف  واحدة  بعملية  رباعي، 

األسطــح الصلبة، غير مناسب للرخام واألسطح الرقيقة.

المنظفات الصناعية ومزيالت الشحم
لخسارة  حد  أدنى  إلى  والتقليل  الصيانة  لخدمات  السنوية  التكاليف  لتخفيض 

اإلنتاج الناتجة عن تعطل الماكينات لزيادة الكفاءة وحفظ الطاقة....إلخ.

الهدف من إنتاج منظفات صناعية متنوعة هو تزويد المتطلبات الالزمة لكل 
خدمة صيانة تحتاجها المصانع، الورش، حقول النفط...إلخ، وذلك من وقت 

آلخر.

وفيما يلي بعض اإلستخدامات  المنتجات المتنوعة من المغطس الكيميائية 
والرغوات  الزيوت،  إلقاء  عن  الناتج  البحري  التلوث  إلى  اآلمنة  المذيبات  إلى 
من  السالمة  منتجات  وبعض  البترول،  عن  التنقيب  حقول  في  تستخدم  التي 
الحريق، ولكل خدمة صيانة تتطلب بحد ذاتها نوع معين من المنظف بإختالف 
إستعماالته، وقد يتطلب في بعض األحيان خليط مختلف من تلك المنتجات.

لكم  نوفر  أن  وهو  يتغير  ال  هدفنا  فإن  المشكلة  نوع  عن  النظر  وبصرف 
مستحضرات تعطيكم نتائج مرضية تمامًا ومعادلة لقيمة التكلفة.

األغراض  مختلفة  توائم  منتجاتنا  جعل  في  الخبرة  سنوات  من  لدينا  وبما 
في  المشورة  لكم  نقدم  أن  يمكننا  فإنه  عمالؤنا،  إليها  يحتاج  التي  والمهام 

أفضل الظروف. 

• صانا كلينول )صابون سائل( 
منظف سائل متعدد األغراض مركز يستعمل في جميع األغراض متوسط 

الفاعلية.

• صانا ملتي كلين )صابون سائل( 
منظف سائل مركز متعادل بلون العنبر غير معطر وإقتصادي.

• يونيفيرسال كلينر )صابون سائل( 
منظف سائل متعادل قوي برائحة الليمون مع مذيبات، يستخدم كمنظف 

ممتاز لألرضيات ألعمال التنظيف الشاقة، شديد الفاعلية.

• صانا أويل دسبرسر إس أو إس أر-1 
في  يستخدم  السمية  منخفض  مائية  قاعدة  ذو  للزيوت  مشتت  عامل 

عمليات مكافحـة التلوث بالزيت ويستعمل غير ممزوج بالماء.

 101-SOSR صانا أويل ديسبرسر سوبر مركز •
المائي  الوسط  في  للتشتت  وقابل  التركيز  عالي  الزيت  إلنسكابات  مزيل 

والهيدروكربون – ويستعمل مخففًا بالماء.

• صانا إيملسول 
المكائن  لتنظيف  يستعمل  بترولي  مذيب  قاعدة  ذو  للشحوم  مذيب 
المعدات  في  المترسبة  الزيت  ألوساخ  مثالي  ومزيل  الــورش  وأرضيـات 

والمصانع واألنابيب...إلخ.

• صانا كلين أوف ليكويد 
لتنظيف  مثالي  اإلستعمال  عند  الماء  في  يذاب  القلوية  عالي  منظف  سائل 

األسطح شديدة التلوث.

• صانا كلين أوف بودرة 
مناسب  للشحوم  مزيل  القلوية  عالي  الرغوة  قليل  منظف  مسحوق 

للتنظيــف بالبخار وأعمال صيانة أرضيات الورش شديدة التلوث...إلخ.

• صانا منظف السيراميك 
للتنظيف  الرغوة  متوسط  اللون،  وردي  حامضي  الصلبة،  لألسطح  منظف 
ال  والقيشاني...إلخ،  الحمامات  وبالط  المياه  حراشف  لترسبات  الحامضي 

يستعمل على الرخـــام واألرضيات الرقيقة األخرى.

• صانا هاند سوفت 
ماء  بدون  كريم  هيئة  على  للجراثيم  ومضاد  لليدين  منظف  معجون 

مناسب إلستعمال األفراد العاملين.

• صانا ليكويد صوب جنرال )صابون سائل( 
في  تستخدم  الليمون  رائحة  مع  للجراثيم  مضاد  صافي  وردي  عام  صابون 

العلب المغلقة لتوزيع الصابون السائل.

•  صانا ليكويد صوب سبشيال )صابون سائل( 
خاص صابون مضاد للجراثيم أزرق اللون معطر وبرائحة )فنجاال( خاصة.

• صانا كربوسول 
منظف ذو قاعدة حامض الكربوليك إلزالة البقايا الكربونية المحترقة من 

محركات اإلحتراق.

• صانا رست ريموفر 
ومنع  الحديدية  األجزاء  من  الصدأ  ترسبات  إلزالة  األساس  حامضي  مركب 

حدوث الصدأ مرة ثانية.

• صانا إلكتروكلينر 
كهربي  عزل  قوة  مع  التطاير  سريع  كهربائي  كمنظف  يستخدم  مذيب 
الكهرباء  ومولدات  الكهربائية  المحركات  تنظيف  ويناسب  ممتازة 

ومجموعة المفاتيح الكهربائية إلخ.

• صانا بينت ستريبر 
مزيج مذيب سريع التطاير لكشف طبقة األصباغ والالكيه إلخ.

• صانا ستريب
مزيل الطالء القوي بنظام الفرشاة، يزيل تقريبًا جميع أنواع طالء الدهان.

• صانا لوبريسول 
مناسبة  جيدة  إنزالقية  خصائص  ذو  الناقل  الكهربائي  للسير  صابون 

لصناعات تعبئة قناني المشروبات المرطبة.

• صانا فومينج إيجنت 
عامل ترغية ممتاز لعمليات حفر آبار البترول.

• صانا فاير اكستنيجويشنت باودر )بودرة مكافحة الحرائق( 
نوع  من  األغراض  متعدد  طليق  الماء  يمتص  ال  جاف  كيماوي  مسحوق 

)ABC( يستخدم للسالمة ومكافحة أخطار الحريق.

• منظف ومطهر يونيفيرسال 
األسطح  وتعقيم  لتنظيف  مثالي  ومطهر  منظف  واحدة  بعملية 

المختلفة. يحتوي على الكوات منظف غير أيوني.

• صانا دجريزر 
الطهي  زيت  ورواسب  الجافة  الطعام  بقع  إلزالة  قوي  قلوي  شحوم  مزيل 

وغيرها من الطباخات واألفران...إلخ.

• صانا ليكويد هاند صوب 
صابون سائل مضاد للبكتيريا برائحة الليمون والورد.

تطهير األماكن العامة في المباني من أجل 
الرعاية الصحية.

إن اإلختيار الصحيح للمطهر الفعال أمر أساسي وذلك للوصول إلى مستوى 
البكتيري،  التلوث  إحتماالت  من  نقلل  وبذلك  الصحية  الناحية  من  عاٍل 
ويشكل التطهير بواسطة العوامل الكيميائية القاعدة األساسية لسياسة 

الوقاية الصحية الحديثة.

وبهدف )محاربة( تلك المشكلة الصحية العامة فلقد قام الصانع للمنتجات 
بكتيرية  فعالية  ذات  المطهرات  من  متنوعة  أنواع  بتطوير  الكيماوية 
واسعة النطاق إلستخدامها في كافة مجاالت الحياة، تلك المنتجات واسعة 
األلبان،  مزارع  الدواجن،  حظائر  الغذائية،  الصناعات  مجاالت  في  اإلستخدام 
والمطابخ،  األغذية  تموين  وحدات  واألسماك،  اللحوم  تجهيز  وحدات 
على  المحافظة  تتطلب  التي  األماكن  أي  في  أو  المدارس  المستشفيات، 

درجة عالية من الوقاية الصحية العامة.

• صانا كوات  
عامل تعقيم منخفض الحرارة ذو قاعدة رباعي األمونيا فعال لجميع أنواع 
لمحالت  مناسب  السواء  على  والموجب  السالب  الجرام  ذات  الجراثيم 

الجزارة، مصانع األلبان، الصناعات الغذائية، المغاسل، مزارع الدواجن..إلخ.
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المنظفات المنزلية
)منظفات عامة/ مطهرات/ منظفات الغسيل/ صيانة(

البكتيري  والنمو  الكريهة  الرائحة  هي  مطبخ  كل  في  الشائعة  المشكلة  إن 
السريع وهما في غاية الخطورة على الصحة العامة، ولمحاربة هذه المشكلة 
من  المنزلية  المنظفات  من  متكاملة  مجموعة  نعرض  فإننا  فعالة،  بصورة 
إلى نطاق منتجات  المطهرات وشامبو للسجاد  نطاق سوائل غسيل األطباق 
والغسيل  المالبس  لغسيل  المنظفة  السوائل  تضم  والتي  المالبس  غسيل 
بالماء البارد لألصواف وملينات األقمشة، كل تلك المنظفات مجهزة خصيصًا 

لتناسب كافة متطلبات عملية التنظيف في المطبخ وما حوله.

• عمبر
سائل غسيل الصحون فائق النعومة على اليدين برائحة الليمون، متوفر في 

عبوات 12×1 لتر، و 24×500 مل.

• سانيتول 
مطهر مزيل للعفن متعدد اإلستخدامات، يستعمل في النظافة الشخصية 
الغسيل  عند  المالبس  وتطهير  والمراحيض  األرضيات  وتنظيف  وتطهير 
األخرى، متوفر في عبوات بحجم 24×500 مل، 12×750  المنزلية  األعمال  في 

مل، 4×4 لتر.

• صدف )شامبو السجاد( 
عن  يختلف  مبلمر  مائي  معلق  قاعدة  ذو  جافة  رغوة  ذو  للسجاد  شامبو 
جميع األنواع التقليدية من شامبو السجاد ألنه يترك بعد إستعماله غشاء 

غير مرئي يحمي السجاد من األوساخ مرة أخرى. العبوة  12 × 1 لتر.

• محار )منظف الزجاج( 
يمكن  عبوات  في  متوفر  وهو  بالرش،  الشبابيك  لزجاج  باألمونيا  منظف 

إعادة تعبئتها حجم 24×700 مل.

• صوف 
والسويترات  الصوفية  المالبس  لجميع  مناسب  الصوف  لغسيل  منظف 
الرقيقة حيث يحافظ عليها من  األقمشة  النسائية وغيرها من  والعبايات 

اإلنكماش وتبهيت المالبس األلوان إلى أدنى حد.
العبوة  12×1 لتر.

• صانا باين ديسنفكتانت)مطهر برائحة الصنوبر( 
مطهر لجميع األغراض لإلستخدام المنزلي ولتطهير المراحيض والمطابخ 

ونظام الصرف الصحي. العبوة  12 × 1لتر،   4 ×4 لتر.

• ودع )منظف البواليع( 
الصرف  أنابيب  لتنظيف  ومثالية  مناسبة  البواليع  لتنظيف  قلوية  حبيبات 

واألحواض والبواليع المسدودة.العبوة  24× 600 جرام.

• ماس )منظف المراحيض( 
منظف ممتاز لقاعدة المرحاض يزيل البقع الصفراء من قواعد المراحيض 
يطهر  فإنه  كلورين  على  إلحتوائه  ونظراً  القيشاني  واألسطح  والبالوعات 

أيضًا غير مناسب لألرضيات الرخام.
العبوة  أحجام مختلفة الوزن في عبوات محكمة للتوزيع اإلقتصادي.

• مرمر  
مسحوق تنظيف يستخدم للتركيبات الثابتة في المطابخ والحمام.

• ربلة ملين األقمشة 
الكهرباء  لتراكم  مانعة  متميزة  خواص  ذو  األقمشة  لجميع  مثالي  ملين 

الساكنة.

• سانيتكس 
بياض  مع  إضافية  تنظيف  قوة  الغسيل،  أنواع  لجميع  ممتاز  سائل  منظف 
لمالبس  مثالي  للمالبس،  الكيماوية  المنظفات  أضرار  من  مزيد  ال  فاقع، 

األطفال، المالبس الرقيقة، والناعمة.

• صانا دجريزر للمطابخ:
مزيل شحوم وزيوت الطهي من المطابخ واألفران.

• شذا
صابون سائل لغسيل اليدين.

• صانا مزيل طالء األظافر
تركيبة متطورة صمم إلزالة طالء األظافر.

• صانا منظف السيراميك
ومناسبة  البورسالن،  والصيني،  الخزف  السيراميك،  ألسطح  قوي  منظف 

للحمامات، أرضيات المطاعم والمراحيض، المطبخ...إلخ.

• صانا مطهر اليدين
جل لتنظيف اليدين.

• كدلز & ببلز
منظف قوي لمالبس األطفال 3 في 1 )منظف/ مطهر/ مضاد لإلستاتيكية(

• باينواليت
مطهر إقتصادي بالصنوبر.

• صانا ليكويد هاند صوب
صابون سائل مضاد للبكتيريا برائحة الليمون والورد.

• كلورسان
مطهر الكلور السائل

• سيركوت فليم جل
غير  زرقاء  شعلة  ذو  التآكل،  يسبب  ال  كثيف  جل  الطعام  تسخين  شعلة 

مضيئة بدون دخان أو رائحة، مثالي لتسخين الطعام، وتدفئة الغرف..إلخ.

• سيركوت فليم سائل
شعلة تسخين الطعام سائل مكون من مذيب جاليكول صديق للبيئة، غير 

ضار، ذو شعلة غير مضيئة بدون دخان أو رائحة، مثالي لتسخين الطعام.

• صانا ملين األقمشة
عطرة. ملين  برائحة  الغسيل  مصابغ  إلستخدامات  لألقمشة  ملين  سائل 
األلياف. مثالي  لجميع  اإلستاتيكية. مناسب  خصائص  مع  مثالي 

للمستشفيات والمنزل.

• بلو جولد
منظف متعدد االستخدامات صديق للبيئة.

• فريش اير
معطر ومزيل الروائح من الغرفة.

المذيب  األبيض والمخففات والثنر
إن خبرتنا في تصنيع المذيب األبيض والذي يستخدم بكثرة كمخفف لألصباغ 
وراتنج ألكايد، وذلك بإستخدام إمتياز تكنولوجي مسجل في الواليات المتحدة 
األمريكية أدى إلى تطوير معمل صناعي صغير في عام 1982، وبعد ذلك التاريخ 
أنجز  التوسعي  إلى سد متطلبات سوق الخليج،  فإن مشروعنا  للحاجة  ونظراً 
أننا نقدم نوعيات ممتازة  وحدة صناعية بطاقة 35 طن متري يوميًا، وحيث 
وندعمها بخدمة تسليم البضائع بالجملة بإستخدام شاحناتنا من الصهاريج 

وكذلك بالبراميل، فإن شبكة عمالئنا تغطي جميع دول العالم.

مخفف  تشمل  المختلفة  لإلستعماالت  المخففات  من  مجموعة  تطوير  إن 
أصباغ ذا لمعة أكريليكية عالية بمميزات سيولة يمكن التحكم بها وتعطي 
سطح مصقول ذات صفات ممتازة، وكل هذا يلبي متطلبات العصر من نتاج 
تكنولوجيا عالية وهناك أيضا أنظمة متخصصة إلذابة ترسبات النفط وتنظيف 

النفط الخام داخل األنابيب وصهاريج التخزين.

• وايت سبريت
األلكيد  والراتنجات  لألصباغ  ممتاز  األروماتية  منخفض  معدني  كحول 

يستخدم كمرقق.

•  صانا سولفول 201
مرقق الالكيه األكريليك مع لمعة ممتازة ألغراض الصبغ بالرش.

•  صانا سولفول 101
بطبقة  والتغطية  األثاث  تشطيب  ألعمال  النتيروسيليلوز  الالكيه  مرقق 

الكيه من قاعدة نيترو سيليلوز.

•  صانا سولفنت كلينر 555
مذيب فعال لألحبار في دور الطباعة. 

•  صانا سولفنت كلينر 666
القار والرواسب  المترسبة يعمل على تليين  مزيج مذيب ومزيل لألوساخ 

في نظم أنابيب النفط الخام وصهاريج التخزين.

•  صانا سولفنت كلينر 333
لإلستخدامات  ممتاز  األغراض  متعدد  لإلشتعال  قابل  غير  مذيب  منظف 

المتنوعة في أعمال إزالة الشحوم من المكائن والمعادن.

•  صانا سولفول 2000 
مذيب عالي الجودة ومثالي لتنظيف البوليستر، االلكيد، وتبطين اإليبوكسي 
ريزن من العديد من األسطح، مناسب بشكل خاص لصناعة الفيبرجالس.

•  تربنتين 
مخفف عام.

•  صانا سولفول 103
ثنر إيبوكسي.

)PU صانا سولفول 105 )ثن ربي يو  •
عالي الجودة، ثنر بولي يوريثين، ممتاز لدهانات البولي يوريثان.

•  سيركوت مزيل الطالء )بينت ستريبر(
والبولي  اإليبوكسي  دهانات  ذلك  في  بما  الدهانات  أنواع  لكافة  جداً  فعال 

يوريثين.
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تعرف علينا
العام  في  الكويت  دولة  في  الكيماوية  للمنتجات  الصانع  مصنع  تأسس 
بالكلور  المعالج  اآليزوسيانوريت  صناعة  إنتاجنا  بداية  وكانت  1977م، 
ألول مرة في الخليج بالتعاون مع شركة دين كيمي بألمانيا واليوم تشمل 
قائمة منتجاتنا أكثر من مائة منتج وتركيب كيميائي أهمها المنظفات 
الصناعية ومجموعة كبرى من المواد المطهرة المصممة بصفة خاصة 
حقل  في  تطور  أهم  وكان  البالد،  في  الصناعة  فروع  كل  إحتياجات  لتلبية 
على  األبيض  الكحول  إلنتاج  مسجلة  تكنولوجيا  إستخدام  هو  المذيبات 
نطاق تجاري بطاقة ثابتة 1000 طن متري سنويًا وعدد من المواد المخففة 
إال  ليست  جميعًا  وهذه  اإلستخدامات  لمختلف  المميزة  الخصائص  ذات 
جزًء من التنويع الذي ننشده. كما أننا نمتلك مجموعة واسعة من المواد 

الكيميائية المختلفة المتاحة للتداول في مخازننا.

أهدافنا
أهدافنا هي تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، وتلبية متطلبات كل 

عميل بطريقة فعالة.

ونحن نسعى جاهدين لخلق بيئة مثمرة لعمالئنا من خالل توفير خدمات 
ذات قيمة مضافة عالية وحلول مبتكرة، مع الحفاظ على معاييرنا العالية 
عملنا  نوعية  تحسين  على  بإستمرار  والعمل  واإلحتراف،  الجودة  من 

وخدماتنا.

الجودة
العالمية  القياسية  التي ال نظير لها مطابقة للمواصفات  جودة منتجاتنا 
ومضمونة من خالل األساليب المشددة التي نستخدمها لمراقبة الجودة 
في مختلف مراحل اإلنتاج، ولذا فإن ضمان إستمرار ودقة مراقبة الجودة 
لمنتجاتنا وألدائها وقوة اإلعتماد عليها يجعل عمل الزبائن أكثر سهولة 

ويوفر الوقت ويخفض تكلفة الصيانة.

حاز  أعمالنا،  جوانب  جميع  في  الجودة  على  للحفاظ  المستمر  سعينا  في 
مصنع الصانع المنتجات الكيميائية شهادة الجودة ISO 9001:2008 لنظام 
المواد  أنواع  لجميع  والتزويد  التجاري  والعمل  اإلنتاج  في  الجودة  إدارة 
السباحة،  أحواض  الغسيل،  ومصابغ  والمنزلية،  الصناعية  الكيماوية 
والمواد  والمطهرات،  والمنظفات  الكيماويات  من  األغذية  وخدمات 
والكيماويات  النفط  حقول  كيماويات  بالصيانة،  الخاصة  الكيماوية 

المتخصصة، المذيب األبيض، الثنر، الدهانات، وما إلى ذلك.

الخدمة
صنعته  يتقن  لكي  يحتاج  العمل  في  وتمرسًا  خبرة  المشرفين  أكثر  حتى 
إلى معرفة آخر وأحدث المعلومات عن المنتجات والوسائل والمعدات التي 

يستخدمها.

المؤهلين  الفنيين  من  فريق  الكيماوية  للمنتجات  الصانع  مصنع  ولدى 

أي  على  للتغلب  ومساعدتهم  العمالء  لخدمة  دائمة  بصفة  يتواجدون 
في  تدريب  أو  عملي  عرض  تقديم  خالل  من  وذلك  تواجههم  مصاعب 

الموقع أو الخدمات المختبرية...إلخ.

ذلك  في  بما  النقل  سيارات  من  ألسطول  ممتازة  شبكة  إنشاء  تم 
في  العمالء،  موقع  في  المنتجات  تسليم  لضمان  الضخمة  الصهاريج 

الوقت المحدد.

خدمة  التنافسية،  األسعار  الجودة،  ضمان  لها،  مثيل  ال  التي  خدماتنا  إن 
لتلبية  خصيصًا  المصنعة  والمنتجات  العمالء،  لموقع  الطلبيات  توصيل 

كافة إحتياجات التنظيف، وأخيراً إرضاء العميل، هذا هو سر نجاحنا.

صنع في الكويت ليخدم  العالم
والمنتجات المذكورة في هذا الكتيب تشمل فقط قاعدة منتجاتنا، حدد 
إحتياجاتك وأحصل مجانًا على النشرة الفنية أو العينات أو إيضاحات عملية، 
كما أن فريق بائعينا على إستعداد لتقديم المساعدة، ونقوم بعملية مزج 

خاصة للكيماويات لتلبي إحتياجات العمالء.

إننا نملك خبرة في هذا الحقل تزيد على ثالثون عاما، ولذلك تتوفر لدينا 
المعرفة والخبرة الالزمتين، سياستنا هي التطوير والتحسين المستمر، 
طلب  في  تترد  ال  األكفاء.  وبالموظفين  مخبرية  بمرافق  مجهزون  نحن 

المزيد من التفاصيل.

الكيماوي والذي يناسب  المنتج  الطويلة لنجهز لك  الخبرة  • نملك من 
إحتياجاتك ألعمال الصيانة.

• حدد إحتياجاتك، وأطلب نشرات فنية خاصة.
• أطلب العينات واإليضاحات العملية أو التحاليل المخبرية.
• أطلب معلومات عن حاالت سابقة ومراجع اإلستخدامات.

• منتجات واقعية وذات كلفة فعالة، أداؤها جيد، وإستخداماتها عملية.
• تكنولوجيا مبرهنة - عدة سنوات من الخبرة في سوق منطقة الخليج.

ونحن إذ نقدم قائمة المنتجات هذه، فإننا نقصد منها مساعدة 

عمالئنا الكرام، المعلومات المذكورة هنا تعتبر دقيقة ومعتمدة 

على  تؤخذ  ال  ولكنها  بها  يتعلق  فيما  ومعرفتنا  خبرتنا  وتمثل 

سبيل الضمان أو الكفالة.

الصحة  ومبادئ  بالسالمة  المتعلقة  المحلية  األنظمة  إن 

المنتجات  تعديل  بحق  نحتفظ  ونحن  الحاالت  كل  في  مستوفاة 

إستمرارية  سياسة  ضمن  وذلك  إشعار  سابق  دون  ومواصفاتها 

تطوير المنتجات.
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