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industrial sanitizing
with ecological dry steam 



steam master series

Bu makineler endüstriyel 
uygulamalar açısından en üstün 
makineler olup, 10, 19,5 ve 30 kW 
konfigürasyonlarında mevcuttur. 
Geniş aksesuar yelpazesi 
makineleri her türlü kullanıma 
uygun hale getirir.

kozmetik

uygulama örnekleri 

• üretim hatlarının ve şişeleme 
tesislerinin temizlenmesi 

• konveyör kayışlardaki ve 
dişlilerdeki birikintilerin 
çıkarılması 

• işleme atıklarının giderilmesi 
• laboratuvarların sanitizasyonu 
• dozaj cihazlarının temizlenmesi

kozmetik, güzellik, hijyen ve vücut temizliği 
ürünlerinin imalatçıları, sabun fabrikaları

susuz derin temizlik
kireçlenmeler fayans temizliği 

yürüme yollarının 
temizliği mikser temizliği makine temizliği

Sabunların ve deterjanların üretimi, çalışma ortamını 
ve döşemeleri kaygan hale getirebilir. Mikserlerde, 
kazanlarda ve ambalajlama tesislerinde işlemeden 
kaynaklanan katılaşmış atıkla bir tabaka oluşur ve 
bu tabaka önemli güvenlik ve hijyen sorunları 
oluşturur.

Geleneksel suyla temizleme veya su 
püskürtme makineleri bu sorunları 
çözemez ve çalışma şartlarını daha da 
kötüleştirebilir.

Ancak, buharın konsantre gücü, 
erişimi zor yerlerde dahi büyük 
hassasiyetle işler ve akan şekilde 
su kullanılmadığı için elektrikli 
devrelerde bile temizliği hızlı ve 
güvenli hale getirir.

yatak sanitizasyonutavan temizliği küfün giderilmesi ayna temizliği yastık ve yatak temizliği fayans temizliği tuvalet sanitizasyonu 

her şeyin başı sağlık
uygulama örnekleri

• polikliniklerin sanitizasyonu 
• ameliyat masalarının 

sanitizasyonu 
• medikal kabinlerin 

sanitizasyonu 
• medikal ve ortopedik ekipman 

temizlenmesi 
• yatak, yastık ve çarşafların 

sanitizasyonu 
• döşemelerin ve bekleme odalarının 

derin temizliği 
• sedyelerin ve tekerlekli sandalyelerin 
sanitizasyonu 
   

hastaneler, tıp merkezleri, diş merkezleri, test 
laboratuvarları, veteriner cerrahi klinikleri

Doymuş kuru buhar makineleri; insanları ve çevreyi 
koruyan, tehlikeli hastalıkların yayılmasını engelleyen yeni 

tıp programının şartlarını karşılar.  Ayrıca veterinerlik 
alanlarında da aynı şekilde etkilidir. 

Tıp merkezleri, hastaneler, ambulanslar 
ve sterilize bir ortamın gerekli olduğu 

tüm yerlerde doymuş kuru buharlı 
temizleyicilerden faydalanılabilir. 

Yüksek temizlik sıcaklığı, kimyasal 
maddelerin kullanımını büyük ölçüde 
azaltırken temizliği garanti eder.

tıp hizmetleri


