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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi 
TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1) Çamaşır suyu

1. pH değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.
2. Klor oranı stabilize olmalıdır.
3. Klor oranı için gereksinim halinde resmi onaylı rapor talep edilecektir.
4. Berrak ve yoğun kıvamlı olmalıdır.
5. Kokusu ağır ve rahatsız edici olmamalıdır.
6. Kullanıcıya toksik ve alerjen etkisi olmamalıdır.
7. 3,5 kg veya 4 kg' lık orijinal ambalajlarda olmalıdır.
8. Çamaşır yıkama makinesinde ve elde yıkamada kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
9. Dezenfektan olarak kullanıldığında maksimum etki sağlamalıdır.
1 O. Ürünün raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
11 Sağlık bakanlığı veya ticaret bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır. 
12. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
13. Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim vermelidir
14. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa
standardının numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi,
yoğunluk oranı, pH değeri, net miktarı, taşıma, depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır.

2) Genel Temizlik Maddesi

1. pH değeri 8,0-9,5 arasında olmalıdır
2. Tüm yüzeylerde kullanılmalıdır
3. Hoş kokulu olmalıdır
4. Yüzeylerde korozif etki yapmamalıdır.
5. Ürün 5 litrelik polietilen bidonlarda olmalıdır.
6. Ürün içindeki aktif maddeler en az %80 oranında doğada biyolojik olarak
parçalanmalıdır.
7. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
8. Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim vermelidir.
9. Sağlık bakanlığı veya ticaret bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa
standardının numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi,
yoğunluk oranı, pH değeri, net miktarı, taşıma, depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır.
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11) Bulaşık Deterjanı

1. Elde yıkamaya uygun çok köpüren olmalıdır.
2. içerdiği güçlü yüzey aktif maddelerle, donmuş yağları ve kirleri çözmelidir.
3. %5-15 Anyonik Aktif Madde içermelidir.
3. Kolay durulanır olmalı ve leke bırakmamalıdır.
4. pH değeri 6,5-7,5 aralığında olmalıdır.
5. Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 4 veya 5kg'lik olmadır.
6. Koyu kıvamlı, sarı renkli ve limon kokulu olmalıdır.
7. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
8. Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim vermelidir.
9. Sağlık bakanlığı veya ticaret bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi
varsa standardının numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma
tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri, net miktarı, taşıma, depolama ile ilgili bilgiler
olmalıdır.

12) Tuvalet Temizlik Maddesi

1. Yıkanabilir tüm yüzeylerdeki kireç ve pas lekelerini temizler nitelikte olmalıdır.
2. Yüzeylerde korozif etki yapmamalı ve kolay durulanmalıdır.
3. 750 ml'lik plastik ambalajlarda olmalıdır.
4. pH değeri 1-3 arasında olmalıdır.
5. Ürünün aktif maddeleri en az %80 oranında biyolojik olarak doğada 
parçalanabilmelidir.
6. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
7. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
8. Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim vermelidir.
9. Sağlık bakanlığı veya ticaret bakanlığı bildirim belgesi olmalıdır.
10. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa 
standardının numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, 
yoğunluk oranı, pH değeri, net miktarı, taşıma, depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır. 

13) Oda Parfümü

1. Odaya kalıcı ve hoş koku vermelidir.
2. 750 ml'lik sprey mekanizmalı ambalajlarda olmalıdır.
3. Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır.
4. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.
5. Kimyasal ürünleri tedarik eden firma bu ürünler ile ilgili eğitim vermelidir.
6. Orijinal ambalajı üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, sınıfı, tipi varsa
standardının numarası, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi,
yoğunluk oranı, pH değeri, net miktarı, taşıma, depolama ile ilgili bilgiler olmalıdır.

(/)!J)/)J 



14) Toz bezi

1. Mikrofiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Çamaşır yıkama makinesinde yıkanabilir özelliği olmalıdır.
3. 40x40 cm ölçülerinde 10 veya 12'1i paketlerde olmalıdır.
4. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı olmak üzere dört farklı renkte olmalıdır.
5. Toz, hav ve iz bırakmamalıdır.
6. Bez kalınlığı en az 1, 2 mm olmalıdır.
7. Mikrofiber, % 80 polyester %20 polyamide olmalıdır.
8. Ürünler ile ilgili TSE belgesi ve/veya ithal ürün izin belgesi olmalıdır.

15) Endüstriyel Bulaşık Süngeri Büyük Boy

9. Bulaşık süngeri fiberli olacaktır.
10. Bulaşık süngeri ortalama 16x11 ± 1cm ebadında olacaktır.
11. Bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme 
olmayacaktır.

12. Bulaşık süngeri poşetli olmalıdır.
13. Yeşil ve kırmızı renk fiberlerde olacaktır.

16) lslak Mop Paspas

14. Etrafa hav bırakmayan, 95 derecede yıkanabilen özellikte olmalıdır.
15. 400 gr. olmalıdır.
16. % 70 pamuk,% 30 polyester olmalıdır.
17. Arka yüzü zincir dikiş dokuma olmalıdır.
18. Mop aparatının takıldığı üst kısmında her iki tarafta üçgen şeklinde köşe açıklıkları 
olmalıdır.

19. Mop aparatının takıldığı üst kısmı 2 dikişli olmalıdır.
20. Kapalı uçlu bantlı olmalıdır.
21. Su çekme ve temizleme performansı göstermelidir.
22. Moplar kırmızı, mavi ve sarı renk vurgularında olacaktır.

17) İş Eldiveni

23. Lateks kaplamalı ve örgü bilekli olmalıdır.
24. Taşıma ve yükleme işlerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

18) Tek kullanımlık eldiven

25. Non steril, tek kullanımlık ve cildi tahriş etmeyen özellikte olmalıdır.
26. Her iki ele uygulanabilir, yüzeyi düz ve nitril olmalıdır.
27. Mavi renkte olmalıdır.
28. Medium ve large bedenlerde olmalıdır.
29. 100'1ük kutularda olmalıdır. 





24) Galoş

1. Galoş 44 numaraya kadar ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olmalıdır.
2. Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde 
büzmesi olmalıdır.
3. Galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kalite olmalı, artık polietilen olmamalıdır.
4. Galoş 30 mikron kalınlığında olmalıdır.
5. Galoşta kullanılacak lastik sağlam olmalı, kolay kopmayacak özellikte olmalıdır.
6. Galoş kaynak yerleri sağlam olmalı, açılmamalıdır.
7. Ambalaj şekli, bir torbada 500 çift (1000) adet paketlenmiş olmalıdır.
8. Galoş renkleri açık mavi olmalıdır.
9. Galoş lastikleri % 100 kauçuk olmalıdır.

25) Z Katli Kağıt Havlu (12*200)

10. Çift katlı % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
11. Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
12. Ebat 22,5*24 cm olmalıdır. Koli net ağırlığı 4,7 kg olacaktır.
13. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
14. Dispanser aparatları için uygun olmalıdır.
15. Koli adedi 12*200 şeklinde olmalıdır.

26) Tuvalet Kağıdı

16. 2 katlı olmalıdır.
17. Yaprak Eni 9. 75 cm olmalıdır.
18. Yaprak Boyu 12. 3 cm olmalıdır.
19. Rulo uzunluğu en az 22. 1 m olmalıdır
20. Yaprak Sayısı 180 olmalıdır.
21. Paket içi 24 rulo olmalıdır

27) Kıvırcık Paspas

22. 14mm kalınlığında olmalıdır.
23. Dayanıklı olmalıdır.
24. Koruyucu kalın lifli yapıda olmalıdır.
25. iç ve dış mekanlarda kullanılabilir olmalıdır.

28) Maşrapa

26. Hammaddesi polipropilen olmalıdır.
27. Sıvı kapasitesi 500 mi olmalıdır.
28. Ürünün yan tarafında tutma yeri olmalıdır.
29. Ürün kullanım sırasında dayanıklı, kolayca kırılmaz olmalıdır.
30. Kırmızı, sarı ve mavi renklerde olmalıdır. 
5. Bir top paspas 122 cm x 12 m boy ebatlarında olmalıdır.
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