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TBB SYDF LİTAİ HOTEL SPA TURİZM İŞLETMELERİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ TEKNİK ŞARTNAME
1-GENEL TEMİZLİK MADDESİ Yüzey temizlik maddesi TS 12039 a uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece
eğimli bir platformdan kaydırılarak 1 metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında
sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu
gösteren kapak kilidi olacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik bidonlarda olacaktır. Ürünün
etken maddesi QAC olmalıdır.Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.
2-SIVI OVMA MADDESİ Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 750 mililitrelik olmalıdır. İnatçı lekelerde
etkin temizlik sağlamalıdır. Krem temizleyici özelliği olmalıdır. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen
ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve
toksik herhangi bir madde içermemeli, irritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık
vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. Ph değeri yaklaşık:10–11,5 arasında olmalıdır.
Yoğunluğu yaklaşık g/cc:1,20–1,44 arasında olmalıdır. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemeli

3-TUVALET TEMİZLEYİCİ Kirli ve kireci çözerek hijyen sağlanmalıdır. Temizlenecek alanlardaki kireç
oluşumlarını sökmeli, pasları yok etmeli, temizlik sonrası hoş bir koku bırakmalıdır. Fosfatsız olmalıdır. Mikropları
öldürüp, hijyen sağlanmalıdır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 1 litrelik olmadır. PH yaklaşık
(%1):2.05+/-2,00–3,00 olmalıdır. Yoğunluk, yaklaşık 1,05+/-0,05 gr-cm³ olmalıdır.
4-SABUN (Sıvı el sabunu) Ürün nemlendirici formül içermelidir. Cildi temizlerken nemlendirebilmeli ve
yumuşaklık kazandırmalıdır. Anti bakteriyel olmalı, etken maddesi triclosan olmalıdır. Ürün cilde uyumlu
olmalıdır. Ürün anti bakteriyel özellikte olmalı ve ciltte bakteri oluşumuna engel olmalıdır. Cildi tahriş
etmemelidir. Ürünün Ph değeri yaklaşık 5,5 – 6,0 olmalıdır. Ürün el temizliği ve antiseptiği için uygun olmalıdır.
Ürün hoş kokulu ve kolay durulanabilir olmalıdır. Görünümü sedef renkli, opak viskoz sıvı olmalıdır. Ürün, çevre
ve insan sağlığına uygun ve doğada çözünür olmalıdır.
5-ODA PARFÜMÜ Sulandırılan forma (konsantre) uygun olacaktır. Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı ,
kokusu kalıcı olmalıdır. Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık
verecek özellikte olacaktır. Parfüm görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır. Parfüm etil alkol, esans,
monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
6-TUVALET KOKU GİDERİCİ Duvara asılabilme özellikte aparatlı olmalıdır. Kokusu hoş olmalıdır. Ürün yuvarlak
şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır. Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır. Çeşitli
kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir.
7-ISLAK MOP BEZİ(Islak mop yedeği) %100 pamuklu özel iplikten üretilmiş, ekstra kalitede ve en az 375 gr
olmalıdır. Dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır.
8-NEMLİ MOP APARATI Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve
emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
9-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği ) Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop,
dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
10-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği )MAVİ Nemli paspas 50 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır.
Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
11-NEMLİ MOP BEZİ (Nemli mop yedeği )MAVİ Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır.
Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.
12-CAM TEMİZLEME MADDESİ İz bırakmadan temizlemelidir. Anyonlu yüzey aktif madde, alkol karışımı ve
parfüm içermelidir. Kullanım sırasında cildi tahriş etmemeli, hoş bir kokusu olmalıdır. Yaklaşık 20 derecede
yoğunluğu 1,00±0,05 g/cm3 olmalıdır. Aktif maddelerin doğada parçalanma oranı %80’in üzerinde olmalıdır.
Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup sprey başlıklı(tabancalı) ve 500 ml olmalıdır. Cam, ayna, elektronik
cihaz ekranları ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılmalıdır.
13-ÇEKÇEK (Yer için) Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılabilmelidir. Metal gövdeli olmalı ve
paslanmamalıdır. Yer çek çift lastikten oluşmalıdır. Ürün yaklaşık 45 cm boyutunda olmalıdır.
14-OTO FIRÇASI 15'LİK Kıl uzunluğu 15 cm ve yumuşak olmalıdır.
15-TEMİZLİK BEZİ ( Mikrofiber temizlik bezi) (MAVİ-KIRMIZI) Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide
olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. 3 ayrı renkte (mavi, yeşil,

pembe) olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü
olmalıdır.
16-TEMİZLİK BEZİ (SARI-MAVİ-KIRMIZI -YEŞİL) Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen
özellikte olmalıdır. Yaklaşık 40x40 cm ebadında 12’li paketlerde olmalıdır. Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş
olmalıdır. Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olmalıdır.
17-TEMİZLİK BEZİ (3’lü) Leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır. Yaklaşık
38x34 cm ebadında olmalıdır. Dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olmalıdır. Temizlik bezi yüzeylerde toz
bırakmayan özellikte olmalıdır.
18-CAMCI KOVASI Sağlam Plastikten imal edilmiş ve tekerlekli olmalıdır.
19-ÇÖP POŞETİ (Rulo) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay
yırtılmamalıdır. Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Et kalınlığı en az
16 mikron olmalıdır. Ebatları yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır. Atıkların toplanması,
biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme yöntemi ile
üretilmiş olmalıdır.
20-ÇÖP POŞETİ Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen
hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. Yaklaşık 80 x 110 cm boyutlarında,
siyah renkte olmalıdır.20 kg.lık paketlerde olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve
taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
21-ÇÖP POŞETİ (Rulo) Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır. Ebatları yaklaşık 80x110 cm
olmalıdır. İnce Mavi renkte ve 20’li paketlerde olmalıdır.
22-ÇÖP POŞETİ Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli
özelliği olmalıdır. Yaklaşık 120 x 150 cm boyutlarında, siyah renkte olmalıdır. 20 kg.lık paketlerde olmalıdır. Çöp
torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
23-KÂĞIT HAVLU (Rulo) Çift katlı, yaprak boyutu en az 22,5 x 11,5 cm olmalıdır. Her bir rulo en az 92 yaprak
olmalıdır. Bir kolide 24 rulo olmalıdır. Yumuşak yüksek emicilik özelliğine sahip olmalıdır. Ürün %100 selüloz
olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır. 23 gr/m² beyaz renkli, çift katlı ve %100 selülozdan
üretilmiş olmalıdır. Emici, hijyenik ve krepli kâğıttan imal edilmiş olmalıdır.
24-ELDİVEN (Bulaşık eldiveni, çift) Eldivenler su geçirmez özellikte olmalıdır. Çabuk yıpranmayan ve temizlik
yaparken personele zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Cildi tahriş etmemeli ve insan sağlığına zarar
vermemelidir. Astarlı olmalı ve istenilen ölçülerde teslim edilmelidir.
25-SÜNGER (Bulaşık süngeri) Bulaşık süngeri oluklu, fiberli olmalıdır. Ortalama 4,5 x 9 ± 1 cm ebadında olmalıdır.
Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.
26-BULAŞIK DETERJANI Elde yıkamaya uygun çok köpüren olmalıdır. İçerdiği güçlü yüzey aktif maddelerle,
donmuş yağları ve kirleri çözmelidir. Kolay durulanır olmalı ve leke bırakmamalıdır. Yıkama gücünü artırıcı
noniyonik aktif madde içermelidir. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 5 litrelik olmadır.

27-ÇAMAŞIR SUYU Çamaşır suyu TS 5682 Sınıf–2’ ye uygun olacaktır. Ürün 45° (kırk beş) derece eğimli bir
platformdan kaydırılarak 1 (bir) metre yükseklikten düzgün bir beton zemine düşürüldüğünde; ambalajında
sızma, akma, çatlama, patlama ve delinme olmayacaktır. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 6 litrelik
bidonlarda olacaktır. Birim ambalajların kapağında ilk defa açılır olduğunu gösteren kapak kilidi olacaktır.
Ürünün dezenfekte özelliği olmalıdır. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalıdır. Ürün bilgileri ambalaj üzerindeki
etikette net ve açıklayıcı olmalıdır.
28-FARAŞ TAKIMI Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet
saptan oluşmalıdır. Faraşın ebatları; genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalıdır. Faraş kaliteli ve
sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl
uzunluğu 7 cm olmalıdır. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında
geniş açıklıklar olmamalıdır. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır. Saplar dayanıklı
plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120 cm olmalıdır.
29-YER FIRÇASI Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün imalinde kullanılan plastik
malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. Fırça vidalanma özelliğine sahip olmalıdır. Fırça sapı yaklaşık
1.20 cm uzunluğunda ahşap (gürgen) olmalıdır. Saplı fırça yaklaşık 20 cm olmalıdır.
30-ELDİVEN. Pudralı ve pudrasız.

