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TARLAN KİMYA 1997 yılında kurulmuş yurdumuzun köklü ve gelenek sahibi üreticisidir. Terlans
tescilli markasıyla 20 yılı aşkın bir süredir ağırlıklı olarak otomotiv, yapı ve tekstil sektörüne yönelik
endüstriyel temizleme çözümleri sunmaktadır. Tarlan Kimya, ikinci jenerasyon sahiplerinin
girişimleriyle 2016 yılında yapısal düzenleme ile aynı zamanda sanatsal malzemeler üretimine
başlamıştır. Ekolojik hassasiyet ve insan sağlığına verdiği önem TARLAN KİMYA' nın üretim
anlayışının temel taşlarını oluşturmaktadır

Ar-Ge faaliyetlerine üst düzey önem veren firma üstün kalitede ve yenilikçi ürünler üretmektedir.
Ürünler uluslararası kalite standartlarına uygun olup doktoralı kimyagerlerden oluşan bir ekip
tarafından geliştirilmektedir. Firmamız tamamen milli sermaye ile kurulmuş olup yerli üretim
yapmaktadır. Bu şekilde milli ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır.
Dr. Bürgehan Terlan
GENEL MÜDÜR

TERLANS Motor ve Jant Temizleyici
Her çeşit, yağ, gres, iskarası ve inatçı kirleri sökme gücüne
sahiptir. Jantlardaki balata tozlarını hızlı ve derinlemesine
temizler. Bu ürün su bazlı olup solvent ihtiva etmez. Alkalitesi
yüksek olmadığından dolayı lastiğe, plastiğe, cama, suni
elyafa, alüminyum ve bakır dahil otomobildeki hiçbir metale
zarar vermez.
Kullanım Alanları: Araçlarda motor, jant, plastik alaşım, ve
mekanik parça temizliğinde kullanılır.
Uygulama: Ürün motor ve janttaki kirli yüzeye püskürtülür.
Kısa bir etki süresinden sonra basınçlı su ile yıkanır. Su
bulunmaması durumunda bir bez ile silinir.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1 gr/cm3
pH değeri: 9-10
Görünüm: Duru ve şeffaf
Koku: Nötr
Suda çözünme: Tamamen çözünür
Ambalaj:
500 ml Sprey
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Torpido ve İç Alan Temizleme & Parlatma Sütü
Temizlik, parlaklık ve koruma sağlayan bir üründür. Antistatiktir;
dolayısıyla tekrar tozlanmayı önler. UV ışınlarına karşı yüzeyi
korur.
Kullanım Alanları: Araçların torpido, deri
aksamlarının temizliğinde ve bakımında kullanılır.
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Uygulama: Uygulanacak bölgeye püskürtüldükten sonra bez
ile yayılır. Kısa bir etki süresinden sonra ideal bir görüntü için
bez ile parlatılır.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1 gr/cm3
pH değeri: 7
Görünüm: Süt beyaz
Koku: Parfümlü
Suda çözünme: Tamamen çözünür
Ambalaj:
500 ml Sprey
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Araç İçi Koltuk Temizleyici & Leke Sökücü
Yüzeye yapışan inatçı kir ve lekeleri kumaşın doku ve
rengine zarar vermeden mükemmel temizler.
Kullanım Alanları: Otomobil, ev ve ofislerdeki her türlü kumaş
döşemelerin (koltuk, sandalye, araç tavanı, kapı panelleri
vb.) temizliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir.
Uygulama: Uygulaması yapılacak döşeme veya halı
öncelikle süpürülmelidir. Ürün beyaz renkli bir bez üzerine
püskürtülür. Leke çıkıncaya kadar bu bez ile silinir. Son olarak
lekeli bölge hafif nemli bir başka bezle silinir.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1 gr/cm3
pH değeri: 9
Görünüm: Duru ve şeffaf
Koku: Nötr
Suda çözünme: Tamamen çözünür
Ambalaj:
500 ml Sprey
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Lastik Parlatıcı JEL
Araç boyasına ve plastik aksamlara hiçbir şekilde zarar
vermeden kullanılabilen bir lastik parlatıcıdır. Antistatiktir.
Lastikleri korur ve besler. Yoğun kıvamı sayesinde lastiklerinizin
ilk günkü yeni görünümüne kavuşmasını sağlar ve orijinal bir
parlaklık verir.
Kullanım Alanları: Kirden arındırılmış araç lastiklerinin
parlatılmasında ve korunmasında kullanılır. Aracınızın kauçuk
paspaslarında da kullanılabilir.
Uygulama: Lastikler kullanım öncesi araç şampuanı ile yıkanır
ve kurulanır. Terlans lastik parlatıcı bir sünger aracılığıyla
lastiklere iyice yedirilir.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1gr/cm3
pH değeri: 7
Görünüm: Süt beyaz
Koku: Nötr
Suda çözünme: Tamamen çözünür
Ambalaj:
500 veya 1000 ml PE
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Far Kaporta Parlatıcı & Çizik Giderici Krem
Dış yüzeyi sararmış, matlaşmış ve kararmış farlara ilk günkü
şeffaflığını ve parlaklığını kazandırır. Doğal Karnauba vaks
içerir. Boyalı dış yüzeyde kirlenmeyi geciktirir. UV ışınlarına
karşı yüzeyi korur. Yüzeyde zamanla oluşan kararma, sararma
ve benzeri lekeleri yok eder. Tekrar oluşumunu engeller. Su
itici özelliğe sahiptir (Lotus efekti). Dolayısıyla etkisini yağmurlu
havalarda kaybetmeden uzun süre parlak görünümü
muhafaza eder. Far, stop lambası ve aracın boyalı dış
yüzeyindeki fazla derin olmayan çatlamamış çizikleri giderir.
Silikon içermez. Silikon içermediği için boyama proseslerinde
sorun yaratmaz.
Kullanım Alanları:
Far, stop Lambası, kask ve araçların boyalı dış yüzeyleri
Uygulama:
Far, kaporta, kask veya araç yüzeyi kaba kirden arındırıldıktan
sonra mikrofiber bez ile nazikçe ovalanarak parlatılır.
Ambalaj:
100 ml, 250 ml

TERLANS Pratik & Parfümlü Hızlı Cila ve Araç Temizleme Sıvısı
Su ile temizliğin kısıtlı olduğu durumlar için geliştirilmiş
uygulandığı yüzeyleri temizleyip ve parlatan bir üründür. Her
boya tipi için uygundur. Uygulandığı yüzeyin rengine uygun
bir canlılık verir. Oluşturduğu antistatik tabaka sayesinde
kirlenme ve toz oluşumunu geciktirir. Krom, aluminyum, nikelaj
kaplamalara, lastik ve jantlara zarar vermez.
Kullanım
Alanları:
Araçların
boyalı
dış
yüzeylerinin
temizletilmesinde ve parlatılmasında kullanılır. Bunun dışında
motorsiklet kullanıcıları için kask ve motorsikletlerinin boyalı dış
yüzey temizliğinde uygulanır.
Uygulama: Yüzeye (yaklaşık yarım m2 lik bir alana) 30-40 cm
mesafeden püskürtülür. Mikrofiber havlu veya bez
ile
püskürtülen yüzey silinir. İkinci kuru bir mikrofiber bez ile silinen
yüzeyde kalan ürün dairesel hareketlerle yüzey iyice
parlayana kadar yedirilir. Çok kirli ve çamurlu yüzeylerin önce
kabaca kirden arındırılması tavsiye edilir.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1gr/cm3
pH değeri: 7
Görünüm: opak sarı
Koku: parfümlü (bitkisel koku)
Ambalaj: 500 ml Sprey
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Oto Parfümü
Güçlü formülü sayesinde uzun süre etkisini koruyan ortama
hoş bir koku veren bir üründür. Kullanıldığı alanlarda kalıcı ve
ferahlatıcı bir ortam oluşturur. Ortamı deoderize ederek kötü
kokuları ortamdan uzaklaştırır. Kullanıldığı alana bitkisel
kokular taşır. Kötü kokulardan ve sigara kokularından ortamı
arındırır.
Kullanım Alanları:
Her türlü araç için uygundur.
Uygulama:
Kullanıma hazır bir üründür. Fısfıs yardımı ile havalandırılmış
ortama sıkılır veya fısfıs ile püskürtülür. Ortam kapalı tutulur.
Teknik Özellikleri:
Yoğunluk: ~1gr/cm3
Görünüm: Açık sarı
Koku: Parfümlü
Ambalaj:
5, 20 veya 30 kg bidon

TERLANS Antifirizli Oto Cam Suyu
Kış aylarında cam temizleme suyununun donmasını önleyen
antifiriz katkılı bir üründür. Aynı zamanda temizleyici özelliğine
sahip olup aracın cam yüzeylerinde oluşan kir, is, toz ve
böcek kalıntılarını etkili bir şekilde bertaraf eder. Her türlü yol
ve iklim şartında daha güvenli bir görüş sağlar. Cam üzerinde
leke bırakmaz. Oto boyası, cilası, silecek ve lastiklerine zarar
vermez.
Kullanım Alanları:
Otomobil, minibüs, panelvan hafif ticari vb. araçlar.
Uygulama:
Taşıtların ön ve arka camlarının temizlenmesinde silecek
deposuna koyularak, hava şartlarına göre olduğu gibi veya
su ile inceltilerek kullanılır.
Teknik Özellikler:
Koku: Nötr
Görünüm: açık mavi
Suda çözünme: Tamamen çözünür
Ambalaj:
5, 20 veya 30 kg bidon

SIKÇA SORULAN SORULAR
Araç lastiklerinin temizlik ve bakımının ne gibi bir önemi vardır?
Lastikler; aracın yolla temas sağlayan yegane parçaları olduğu için bakımı ve temizliği büyük önem

arz eder. Araç lastiklerinin rengi zamanla eski canlılığını kaybeder. Siyah renk solarak griye döner. Bu
durum araç lastiklerinin daha eski gözükmesine ve aracın bütününe bakıldığında rahatsız edici bir
görünüme sebebiyet verir. Lastikleri parlatmak için deterjan, cila, ağır petrol türevi ürünler
kullanılmamalıdır. Bu tip malzemeler lastiklere zarar verebilir. Terlans lastik parlatıcı kolay bir
uygulamayla jantlara ve aracın dış yüzeyine zarar vermeden lastiklerinizi temizler aynı zamanda
yepyeni parlak siyah bir görünüm kazandırır.

Hızlı Araç Temizleme & Cilalama Sıvısının avantajları nelerdir?
Bu ürün özellikle su kullanma imkanının olmadığı veya kısıtlı olduğu yerlerde aşırı kirli olmayan
araçların temizlik ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Susuz temizlik; ekolojik hassasiyet açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu ürün; bilinen bir çok temizleme yöntemine göre daha ekonomik,
kullanıma hazır ve çok pratik bir üründür. Bu özelliklerinden ötürü profesyonel oto temizleyicileri
tarafından da tercih edilmektedir. Halihazırda basınçlı su ile yapılan temizlik çok çamurlu ve kirli
araçlar için etkili bir temizleme yöntemidir. Ancak bu yöntem özellikle sonradan yapılmış boya veya
cilaya zarar verebilmektedir. Hızlı araç temizleme sıvısı ise nazik uygulama imkanı ile araç yüzeyine
asla zarar vermez. Ürünün diğer bir avantajı ise araç temizliğini her yerde mümkün kılması, hem
zamandan ve hem de paradan tasarruf sağlamasıdır. Bu şekilde araçlar garajda, ev veya
işyerindeki parkyerlerinde temizlenebilmektedir Oluşturduğu koruyucu tabaka sayesinde araç yüzeyi
parlak bir görünüme kavuşur. Bu tabaka kir ve toz oluşumunu geciktirerek uzun süreli temizlik sağlar.

Torpido Parlatma Sütünü kullanmanın faydaları nelerdir?
Araç içerisindeki düzgün bakımı yapılmayan deri ve plastik kaplamaların rengi atar, sertleşir, çatlar
ve hatta yırtılır. Hava sıcaklık farkları, klima ve kalorifer etkisi bu durumu hızlandırır. Özellikle araç
camlarının yanındaki deri ve plastik kaplamalar böyle durumlarda su sızdırabilir. Bu şekilde aracın
iç aksesuarlarında başlayıp karosere kadar etki eden pas oluşumu gerçekleşebilir. Terlans torpido
parlatma sütü torpido, deri ve plastik aksamların içine nüfuz ederek besler ve bahsedilen
tehlikelere karşı koruma sağlar.

Oto Cam Suyundaki antifriz ne işe yarar ve bu ürün nasıl kullanılır?
Antifirizli cam suyu özellikle termometrelerin sıfırın altını gösterdiği günlerde işe yarar. Antifriz; cam
suyunun kışın sıfırın altındaki sıcaklıklarda donmamasını yazın ise çok yüksek sıcaklıklarda
buharlaşmamasını sağlar. Basit olmasına rağmen cam suyu ekleme çoğu zaman ihmal edilen bir
oto bakımıdır. İhmalin neticesi cam silecek motorunun bozulmasına kadar gidebilecek sonuçlar
doğurabilmektedir. Arabanın silecek suyu deposu çoğunlukla aracın ön kaputunun sağ yan
tarafında sarı yada açık mavi kapaklı ve içinde süzgüsü olan bir depodur. Ağır kış şartlarında cam
suyu koyma haznesi ağzına kadar doldurulabilir. Antifrizli cam suyu radyatör antifrizi ile
karıştırılmamalıdır. Silecek suyu fiyat bakımından pahalı olan bir ürün olmadığından aracın
bagajında bulundurulması tavsiye edilir.

