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DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, 

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak hepimizi bir süre için yavaşlattı 
ve aramıza mesafeler girmesine yol açtı. Eminiz ki çok yakında bu durgunluk 
sona erecek ve hayat yeniden hız kazanacak.

Bu yüzden BACK TO WORK diyoruz ve sizinle birlikte işimize geri 
dönüyoruz. Çünkü şimdi çalışma zamanı!

Würth, bugüne kadar müşterileri ile birlikte her türlü krizin üstesinden gelmeyi 
başarmıştır. Sizinle birlikte, iyi günde ve kötü günde hep yan yanayız. 
BİRLİKTEYİZ, GÜÇLÜYÜZ. Bizim görevimiz size destek olmak ve 
işinizde en iyi performansı elde etmenizi sağlamak.

Bu broşürde yer alan ürünlerle, Koronavirüs süreci sonrasında çalışmalarınıza 
katkı sağlamayı ve işinize en güçlü şekilde dönmenizi amaçlıyoruz.
SAĞLIKLA KALIN!
 
Würth Çalışanları
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Würth tüm araçlar için doğru temizlik ürünlerini ve 
çözümlerini sunar - Aracınız kaç tekerlekli olursa olsun!   
Araçları etkili şekilde temizleyebilmeniz ve atölyenizde işlerinizi sağlıklı 
şekilde sürdürebilmeniz için en doğru ürünleri sunuyoruz.

ARAÇLARDA DERİNLEMESİNE 
TEMİZLİK, SAĞLIK İÇİN 
ÖNEMLİDİR.

MOTOSİKLETLER, 
SCOOTERLAR, 
BİSİKLETLER

BİNEK 
ARAÇLAR

TARIM
ARAÇLARI

NAKLİYE 
ARAÇLARI

İŞ
MAKİNELERİ

AĞIR
VASITALAR

OTOBÜSLER
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ETKİLİ TEMİZLİK VE SAĞLIK İÇİN
İKİ SEÇENEK

TEMİZLİK
Temizleyici ve dezenfekte edici malzeme artıkları dahil olmak üzere, ürün 
kalıntılarının, istenmeyen maddelerin ve çeşitli kirlerin temizlenmesi. 
Birçok durumda yüzey dezenfeksiyonu gerekli değildir, temizlik işlemi yeterlidir.

DEZENFEKSİYON
Kimyasal veya fiziksel işlemler uygulanarak, sağlığa zarar veremeyecekleri 
seviyeye gelene kadar mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. 
Dezenfeksiyon genel olarak 1.000.000 mikroptan 10 tanesinin hayatta kalması 
demektir. Bunun bir üst seviyesi sterilizasyon anlamına gelir.

2

1

BACK TO WORKBACK TO WORK
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• Direksiyon
• Ön panel 
• Butonlar
• Kol dayama yeri
• Saklama gözleri 
• Ekranlar

• Kapı kolları 
• Koltuklar
• Emniyet kemerleri 
• Ön cam
• Ayna

KLİMA SİSTEMLERİ

TEMİZLİK İÇİN TEMEL 
ADIMLAR – EN YAYGIN 
KİRLENME ALANLARI

ARAÇ DIŞI:

ARAÇ İÇİ:

Biliyor muydunuz? Klima sistemleri 
günümüzde her türlü araçta yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Düzenli olarak bakımı yapılmaz 
ve temizlenmezse, bu durum sağlık açısından 
birçok soruna yol açabilir. Würth klima sistemi 
temizleme çözümleri ile etkilenen tüm bu alanları 
kısa sürede kolayca temizleyebilirsiniz.

• Kapılar
• Kapı kolları 
• Yakıt tankı kapağı
• Bagaj kapağı

BİRL İK TEYİZ ,  GÜÇLÜYÜZ
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Koronavirüs salgını sırasında 
ağız, göz ve el koruması 
kullanmanızı öneririz.
Bu broşürde temizlik işlemleri 
koruma olmadan gösterilmiştir.

Başta kapı kolları ve paneller olmak 
üzere tüm ilgili dış alanları temizleyerek 
başlayın.

Gösterge tablosu, direksiyon simidi ve 
ekranlar gibi tüm iç yüzeyleri temizley-
erek devam edin. Her butona ve tutma 
yerine ulaştığınızdan emin olun.

DOĞRU TEMİZLİK İÇİN BEŞ ADIM

Koltukları ve döşemeleri iyice 
temizleyerek ekstra hijyen 
sağlayabilirsiniz.

Havalandırma sistemini temizlemek için 
klima temizleme spreyi kullanın.

Ulaşılması zor hava kanallarını ve 
çıkışlarını temizlemek için araç içi 
tazeleme spreyi kullanın.

BACK TO WORKBACK TO WORK

KORUYUCU EKİPMAN 1 ARAÇ DIŞI

KLİMA SİSTEMİ
TEMİZLİK

KLİMA SİSTEMİ
ARAÇ İÇİ TAZELEME

2 ARAÇ İÇİ

4 53 DÖŞEME



8 BACK TO WORK

Direksiyon Korum Kılıfı 
Lastikli - Yıkanabilir
Ticari araçlar için direksiyon simidi 
koruyucu.

Streç Direksiyon 
Koruma Folyosu
Rulo halinde
13 Mikron
LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen
*Koli içeriğinde 10 adet streç direksiyon kılıfı ve 
bir adet tutma sapı bulunur.
* 10 adetin altındaki alımlarda tutma sapı gön-
derimi yapılmaz.

Art.-Nr. 0899 500 113Art.-Nr. 0899 500 020

Art.-Nr. 0899 500 049

Koltuk Koruma Kılıfı
Rulo - LDPE - Beyaz
Düşük yoğunluklu polietilen 
filmden üretilmiş, esnek ve son 
derece kolay kullanımlı koltuk 
koruma kılıfı.

• 790 x 1300 mm ölçülerinde perforajlı 400 
parçalı rulo halindedir.

• Malzeme: LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen

Kullanım alanı
Araç içinde yapılacak tamir, bakım veya 
temizlik işlemleri sırasında koltukları korumak 
için kullanılır.

• Yıkanabilme özelliği sayesinde defalarca 
kullanılabilir.

• Çevreyi korur.
• Yağ ve su itici özelliğine sahiptir.
• %100 naylon
• Yağ ve gresi tutmaz
• Su geçirmez.
• Alev alıcı değildir.
Genişlik: 100 mm
Malzeme: Naylon (poliamit)

ARAÇ İÇİ KORUMA
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İçerik: 500 ml
Renk: Renksiz
Art.-Nr. 0890 25 
Amb./Ad. 1/12/24

Aktif Cam Temizleme Köpüğü
500 ml
Cam ve düz yüzeyler için temizlik köpüğü

• Dikey yüzeylerde akmaz.
• Son derece yüksek temizleme etkisi
• Köpük kabarcıklarının patlamasıyla yüksek konsantrasyonlu,aktif 

temizlik maddeleri doğrudan kir üzerine taşınır.
• Mükemmel kir çözme gücü
• Malzemeleri korur
• Boyalara, kauçuğa ve plastiklere zarar vermez.

Kullanım alanı
Camların, araba camlarının, aynaların ve boyanmış yüzeylerin üzerin-
deki böcek artıkları, kuş pislikleri ve ortamdaki toz, nikotin lekeleri, yağ 
kirleri, silikon artıkları ve lastik aşınma tozlarını giderir.

İçerik: 500 ml
Art.-Nr.  0893 033 
Amb./Ad. 1/12/24

Araç İçi Temizleme Spreyi
500 ml
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli 
özel temizleme köpüğü

• Bütün boyalı ve plastik parçaların, cam yüzeylerin ve döşemelerin 
nikotin, kir ve tozunu temizler.

• Antistatik katkı maddesi yüzey üzerinde geçici toz koruması sağlar.
• Yoğun temizleme etkisi sayesinde kiri güvenilir bir şekilde çözer.
• Aracın içinde daima taze, hoş bir koku bırakır.

Kullanım alanı
Gösterge paneli, araç tavanı, kapı içleri, koltuk döşemeleri, koltuk 
arkalıkları, güneşlikler, konsol.

YÜZEY
TEMİZLİĞİ
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IPA İzopropanol Temizleyici

Üniversal kullanım için

Yapıştırıcı bant, etiket, bitüm, gres, reçine, mürekkep, lehim, yaş 
poliüretan köpük kalıntılarını ve son derece inatçı kirleri temizler. 
Elektronik, hassas mekanik ve optik gibi geniş bir kullanım 
alanına sahiptir.

• Hassas ve etkili temizlik
• Yağlı ve suda çözünen kirleri giderir
• Kaplamasız metal veya cam gibi yüzeylerde leke veya iz bırakmaz

İçerik: 500 ml
Renk: Şeffaf
Art.-Nr. 0893 223 500

Kokpit Temizleme Spreyi

Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve 
hassas bakım sağlar.

• Tek bir üründe temizlik ve bakım
• İdeal bakım
• Antistatik etki
• Püskürtme etrafa saçılmaz
• Taze limon kokulu

İçerik: 400 ml
Renk: Renksiz
Art.-Nr. 0890 222 1
Amb./Ad. 1/24

Aktif Temizleme Köpüğü
Tüm araç içi için yoğun köpüklü temizleyici.

• Çok ince aktif köpük (vakum etkisi)
 – Köpük yüzeyde kalır ve köpük kabarcıklarının patlaması ile kiri 
yüzeyden çıkarır

 – Son derece yüksek kir çözme etkisi
 – Döşemeler ıslanmaz böylece uzun kuruma süreleri gerekmez

• Malzemelere zarar vermez
Araç içindeki tüm yüzeyler için uygundur. Hava yastığının (sürücü 
bölümü yolcu tarafı) kırılma yerleri bundan etkilenmez.

İçerik: 500 ml
Art.-Nr. 0893 472 
Amb./Ad. 1/12
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Döşeme Koruma Spreyi

Kumaştan yapılmış yüzeylerde suya, yağa ve kire karşı 
koruma sağlar.

• Suya karşı mükemmel direnç
• Kumaşın ömrünü uzatır
• Kire, yağa ve gres gibi leke oluşumlarına karşı koruma sağlar
• Kumaş gözeneklerinin canlı kalmasını sağlayarak hava 

iletkenliğini korur
• Çok iyi aşınma direnci
• Isıl işlemi gerektirmez

İçerik: 400 ml
Renk: Renksiz
Art.-Nr. 0893 032 100

Kokpit Bakım Spreyi

Plastik yüzeyler için meyve kokulu iç mekan bakımı.

• Yüksek kalite karnauba mumları jojoba yağı ile birlikte ideal 
bakımı sağlar

• Malzeme koruyucu özellikli
• Çevresel etkilere karşı uzun süreli koruma sağlar
• Antistatik özelliği sayesinde sürekli tozlanmayı önler
• Fosfatlar ve organik çözücüler içermez.

İçerik: 500 ml
Renk: Bej
Art.-Nr. 0893 473 1

Bmf - Çok Amaçlı Genel Temizleyici
Atölyeler, makineler ve araçlar için çevre dostu temizlik maddesi

• Fosfat, çözücü ve koroziv maddeler içermez
• Biyolojik olarak çözünebilir
• Mekanik olarak, manuel olarak ya da yüksek basınçlı ünitelerde 

kullanılabilir
• Güçlü yağ çözme gücüne rağmen malzemelere zarar vermez
• Boya, lastik ve plastikleri aşındırmaz

İçerik: 5 l
Art.-Nr. 0893 118 2 
İçerik: 20 l
Art.-Nr. 0893 118 3
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• Rahatsız edici kokuları yok eder
• Tesisatta ve araç içinde herhangi bir
• demonte işlemi gerektirmez
• Detaylı bir kullanım kılavuzuna ihtiyaç duyulmaz
• Havalandırma kanallarında ve araç içinde meydana gelen kötü 

kokuların giderilmesini sağlar, taze ve ferah bir koku bırakır

Araç İçi Tazeleme Spreyi (Quick Fresh Pure)
Araç iç mekanı ve araç klima tesisatında meydana gelen 
kokuların etkili şekilde giderilmesini sağlar.

Art.-Nr. 0893 764 652
İçerik 100 ml
Kap Kutu
Koku/oda kokusu Taze
Kimyasal baz Su
Üretimden itibaren raf ömrü 24 Ay
Amb./Ad. 1/12

ARAÇ İÇİ 
TEMİZLİĞİ
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Plastik Yüzey Temizleyicisi
İç ve dış mekanda bulunan tüm plastik parçaların temizliği 
ve bakımı için üniversal kullanım

• Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas koruma sağlar
• Özel olarak seçilen ham maddeler sayesinde ideal bakım
• Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar
• Silikon içerir

Art.-Nr. 0893 285
İçerik 500 ml

Art.-Nr. 0890 120
İçerik 1 l
Amb./Ad. 12

FI-Araç İçi Temizleyici
Tüm araç iç kısımları için çevreye uyumlu temizleyici

• Deterjan Yönetmelik normlarına göre biyolojik olarak çözünebilir
• Yüksek ve hassas temizleme etkisine sahiptir

Kimyasal baz İyonlaşmamış yüzey aktif maddeler
Koku/oda kokusu Özellik
Renk Sarı
pH değeri 11,2
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İçerik: 300 ml
Art.-Nr. 0893 764 103
Amb./Ad. 1/6

Klima Temizleme Spreyi
Bu klima ünitesi temizleyici mobil, sabit ve araç klima 
ünitelerini temizleyecek şekilde tasarlanmıştır.

• Klima sistemlerini temizler ve korur
• Yüzeyde oluşan kirleri temizler ve giderir
• Korozif değildir
• Yanıcı değildir

Kimyasal baz
Koruyucu bileşenlerle sulu yüzey aktif 
madde temizleyici

Koku/oda kokusu Parfümlü

Renk Renksiz

Kimyasal baz Su, sabun ve glikol

Koku Giderici Sprey
Kumaşlardaki hoş olmayan kokuları nötralize eder. 
Neredeyse tüm tekstil ürünleri için uygundur.

• Çok amaçlı ürün
• Kalıntı bırakmaz
• Leke bırakmaz 
• Renksiz
• İnce püskürtmeli sprey başlığına sahiptir

İçerik: 500 ml
Art.-Nr. 0893 139 20
Amb./Ad. 1

KLİMA SİSTEMİ
TEMİZLİĞİ
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• Mikro-atomizasyon özelliği temizlik ürününün daha etkin ve verimli 
kullanımını sağlar

• Hava ve temizlik ürünü karışımı manuel ayarlanabilir
• Rulmanlı giriş sistemi sayesinde girdap etkisi yaratır
• Kısa süre içinde kirler ortadan kaldırılır
• Daha esnek tutuş için ekli bağlantı     

(ulaşılması zor yerler için ideal)

Uygulama alanı
Aracın iç ve dış kısmında yer alan kirleri (nikotinden kaynaklanan 
sararma, ayak izleri, jantlar üzerindeki yol tuzu, köpek kılı vb.) 
temizlemek ve çıkarmak için uygundur.

Jantları, kapı eşikleri ve kapı panelleri, havalandırma bacaları, 
gösterge paneli, döşeme ve tavan döşemesi, vites kılıfları, yakıt 
deposu ağzı, plakalar ve aracın dışında olsa bile diğer tüm 
ulaşması zor yerler.

Genel Temizleme Tabancası TOP Gun
Araç yüzeylerini temizlemek için profesyonel temizleme tabancası.

Art.-Nr. 0891 703 140
Min./maks. çalışma basıncı 6-9 bar
Ürün ağırlığı (parça başına) 954 g
Maks. akış hızı 160 l/dk.
Amb./Ad. 1

KOLTUK VE DÖŞEME 
TEMİZLİĞİ
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İçerik: 500 ml
Renk: Saydam, mat
Art.-Nr. 0891 502 360
Amb./Ad. 1

Sprey Kabı 360° 
Çözücülere karşı dayanıklı emme sistemi, 360° 
püskürtme işlemi sağlar.

• Özel emme sistemi 360° püskürtme sağlar
• Ağız adaptörü 15 bar basınca kadar sızdırmazlık sağlar
• Şeffaf, kırılmaya dayanıklı 0,5 litre konteyner
• 100 ml ölçekleme sağlayan ölçek

Renk: Turuncu
İçerik: 5 l
Art.-Nr. 0893 125 005
İçerik: 20 l
Art.-Nr. 0893 125 020

R1 Üniversal Temizleyici
Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve 
tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üni-
versal temizleyici.

• Kısa zamanda güçlü temizleme performansı
• Hassas yüzeylerde kullanım
• Güzel kokulu
• Biyolojik olarak çözünebilir
• Silikon ve AOX içermez
• Fosfat içermez
• Çözücü içermez
• Makine ile ve manuel uygulama

ARAÇ GENEL TEMİZLİĞİ
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Uzunluk x genişlik: 27 x 38 cm
Renk: Turkuaz
Art.-Nr. 0899 810 
Amb./Ad. 1/4

Uzunluk x genişlik: 40 x 40 cm
Renk: Mavi
Art.-Nr. 0899 900 138

Uzunluk x genişlik: 40 x 40 cm
Renk: Antrasit
Art.-Nr. 0899 900 150

Uzunluk x genişlik: 40 x 40 cm
Renk: Mavi
Art.-Nr. 0899 900 139
Amb./Ad. 3

Uzunluk x genişlik: 23 x 18 cm
Püskül uzunluğu: 2,5 cm
Renk: Açık yeşil
Art.-Nr. 0899 710 005
Amb./Ad. 1

Temizleme Bezi Tex-Rein
Sağlam, neme karşı son derece dayanıklı 
silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri 
temizlemek için uygundur.

Rulo uzunluğu: 360 m
Art.-Nr. 0899 800 773
Amb./Ad. 2

Kağıt Havlu ECO LINE

Mikrofiber Bez Pro Duo Mikrofiber Temizlik ve Parlatma Bezi

En yaygın temizlik işleri için.

Mükemmel ve üniversal kullanıma yönelik iki 
farklı yüze sahip mikrofiber bez.

Pürüzsüz yüzeylerin temizliği ve parlatılması için 
mikrofiber bez.

Uzunluk x genişlik: 40 x 40 cm
Renk: Yeşil
Art.-Nr. 0899 900 050
Amb./Ad. 50

Mikroaktif Bez Basic

Mikrofiber Bez Pro Gloss Mikro  Oto Yıkama Eldiveni

Araç bakımı için ideal mikroaktif bez.

Temizlik, polisaj ve toz alma işlemlerinde derinlemesine 
parlaklık sağlayan yoğun fiber yapılı bez.

Otomobil, karavan ve ev temizliği için yüksek kaliteli 
micro eldiven.

BACK TO WORK
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