
Genel Bilgiler

RYDLYME su kirliliði, kireç, çamur ve pas birikintilerini
güvenli, çabuk ve etkin þekilde çözer.

Apex Engineering Corporation tarafýndan 1942 yýlýndan bu yana üretilmektedir.

Dünyanýn Lider Biyobozunur Çözücüsü

su kirlilikleri ile ilgili sorunlarýnýzýn
çözümü



Nedir ?

RYDLYME bilimsel yöntemlerle geliþtirilmiþ ürünümüzün ticari

adýdýr. RYDLYME; en sert su kirliliklerini, kireç, çamur ve pas

depozitlerini; su bazlý hemen hemen tüm ekipmanlardan

temizlemek için özel olarak dizayn edilmiþtir. Bu etkili, fakat

tamamýyla güvenli temizleyici sývý, toksik deðildir,

yaralanmalara yol açmaz, yanmaz, tehlikesizdir, aþýndýrýcý
deðildir ve biyo-bozunurdur; bu nedenle RYDLYME;

personelinize ekipmanýnýza ve çevremize zarar vermez.

RYDLYME su kirlilikleri ile 
ilgili sorunlarýnýzýn

çözümüdür.

RYDLYME 1942 yýlýnda geliþtirilmiþ ve hemen hemen tüm
endüstri alanýnda müþterilerin seçimi olacak þekilde büyümüþtür.
Tamamýyla yenilikçi ve eþsiz bir solüsyon olan RYDLYME,
þekerin kahve içinde çözündüðü gibi, kirlilikleri bir solüsyon
içinde çözebilmek maksadýyla; ýslatýcý ve içe iþleyici katký
maddeleri ile güçlendirilmiþtir. Bu devrim niteliðindeki sývý
zaman içinde test edilmiþ ve kirli ekipman ve sistemlerin
temizlenmesinde en güvenli ve uygun maliyetli bir çözüm
olduðu ispatlanmýþtýr. Deðerli müþterilerimize teþekkür ederiz,
RYDLYME "Dünyanýn Lider Biyobozunur Çözücüsüdür."

RYDLYME'ýn biyobozunurluðu EPA (lisanslý test kuruluþu)
tarafýndan test edilmiþ olup, bertarafý problem deðildir.
Konsantre halde bile, normal fabrika kanalizasyonuna
boþaltýlabilir. RYDLYME 60 yýlý aþkýn sürede birçok kez resmi
onay almýþ ve tavsiye edilmiþtir. RYDLYME'ýn gýda, içecek,
ilaç, kümes hayvanlarý ve diðer gýda iþleme fabrikalarýnda
kullanýlabileceði USDA (Amerikan Tarým Departmaný) ve
FDA (Ýlaç ve Gýda Ýdaresi) tarafýndan kabul edilmiþtir.
Ingersoll-Rand, Joy Cooper, Ipsen International, Sihi, AGC,
Sullair, Nash, Hatco, Siemens gibi bir çok OEM imalatçý
RYDLYME'ýn kendi ekipmanlarýnda kullanýlmasýný tavsiye
etmektedir.

Sadece RYDLYME GÜVENLÝ, BASÝT, HIZLI ve EKONOMÝKTÝR.

RYDLYME biyo-bozunurdur; bu
nedenle personel, ekipman ve

çevre için güvenlidir.

RYDLYME AÞINDIRICI DEÐÝLDÝR

Aþaðýdaki malzemeler üzerinde aþýnma, karýncalanma,
oksitlenme gibi zararlý etkiler göstermez.

Su bazlý ekipman veya sistemlerde bulunan diðer 
malzemeler.

• DEMÝR

• FIBER

• ÇELÝK

• PRÝNÇ

• CAM

• NÝKEL

• BAKIR

• KAUÇUK

• PLASTÝK

• SERAMÝK

• TÝTANYUM

• PASLANMAZ

www.rydlyme.com

RYDLYME bir kaç saat içinde etkisini gösterir.



www.rydlyme.com

RYDLYME
kireç, tortu, 
çamur ve pas
gibi su kirliliklerini
çabuk ve etkin
bir þekilde çözer.

Isýtma / Soðutma projesi veya üretimlerinin bir parçasý
olarak su kullanan neredeyse tüm sanayi kuruluþlarý için
su kirliliði, kireç, çamur ve pas birikintileri; ciddi bir
sorundur. Ekipman veya sistemlerin dizayn edildiði
deðerlerde en verimli þekilde çalýþabilmesi için temiz su 
kanallarýna sahip olmasý gerekir. Su bazlý ekipman veya
sistemler; birikintiler ile týkandýðý zaman, verimlilikleri ve
ömürleri azalýr, enerji maliyetleri artar. Su kirliliði,
zamanla pahalý ekipman ve sistemlerin durmasýna,
tamirine hatta yenisi ile deðiþtirilmesine neden olabilir.

Sadece RYDLYME GÜVENLÝ, BASÝT, ÇABUK ve 
EKONOMÝK etki eder.

ÖZET

Þu anda RYDLYME hakkýnda bilgi sahibi oldunuz.
Neden RYDLYME'ýn koruyucu bakým programýnýzýn
bir parçasý olmasý gerektiðini birkaç dakika düþünün.

RYDLYME Etkilidir.
1 Galon RYDLYME 1 Kg. kireci çözer.

RYDLYME Tehlikesizdir!
ABD Federal hükümetlerince kabul edilen
tehlikeli atýklar sýnýflandýrýlmasýna tabi deðildir.

RYDLYME Biyobozunurdur!
16 mg/l Biyokimyasal oksijen miktarýna sahiptir
ve normal fabrika kanalizasyonuna boþaltýlabilir.

RYDLYME Güvenilirdir!
Herhangi bir yaralanmaya neden olmadan çýplak
elle dokunulabilir.

RYDLYME Ekonomiktir!
Verimliliðinizi arttýrmak için ne kadar RYDLYME
gerektiðini öðrenmek için lütfen bizi arayýn!

RYDLYME Onaylýdýr!
USDA, FDA, Kosher, ABD Donanmasý ve diðerleri

RYDLYME Çözümdür.

RYDLYME Amerikan donanmasý tarafýndan detaylý
olarak test edilerek yaygýn þekilde kullanýlmasý için
onaylanmýþtýr. Gemiler, denizaltý ve uçak gemilerinin
bakým programlarýnýn vazgeçilmez bir parçasý
olmuþtur.

Neyseki bir çözüm var! RYDLYME ile yapýlacak periyodik
temizlikler; kirliliklerin bir solüsyon içinde çözülmesi ile,
verimliliðin iyileþtirilmesi, enerji tasarrufu, pahalý tamir
ve yenileme veya fabrika duruþ sürelerinin azaltýlmasýna
ve ekipman ömrünü uzatmasýna imkan sunar. Koruyucu
ve önleyici bakým programlarýnda fabrikanýz ve
personelinizi RYDLYME ile desteklerseniz; kullanýmý
kolay, etkili ve güvenli bir silaha sahip olursunuz.
RYDLYME ile temizlik yaparak; yoðun iþçilik gerektiren
ekipman veya sistemlerin sökme takma iþlemlerinden
kurtulmuþ olursunuz. Bazý sistemler durdurulmadan,
çalýþýr vaziyette de temizlenebilir. RYDLYME ile temizlik
kendi personeliniz tarafýndan kolaylýkla yapýlabileceði
için dýþarýdan alýnan hizmet masraflarýndan da
kurtulmuþ olursunuz. RYDLYME çabuk ve etkilidir, birçok
uygulmada temizlik bir kaç saat içinde tamamlanýr.
RYDLYME çýplak elle dokunabileceðiniz kadar güvenlidir,
su ile durulama yapýlabilir, nötralizasyona ve
pasivasyona gerek yoktur. RYDLYME hoþ bir kokuya
sahip olup; kireç, tortu ve pas birikintilerini çözerken
dýþarýya kötü veya zehirli buhar yaymaz.

Kullanmak Gerekir ?Neden



Kullanýcýlarý
Endüstri sýnýfýna göre RYDLYME kullanýcýlarýndan bazýlarý aþaðýda listelenmiþtir.

OTOMOTÝV ÝMALAT RAFÝNERÝ

ÝÇECEK DENÝZCÝLÝK KAUÇUK

KÝMYA KAÐIT DEMÝR, ÇELÝK

GIDA ÝLAÇ ENERJÝ

KLÝMA

RYDLYME kapalý devre soðutma sistemleri,
vakum filtreler, vakum fýrýnlarý, eþanjörler,
parça yýkayýcýlar ve çillerlerde kullanýlýr.

RYDLYME kondenserler, eþanjörler, kýrýcýlar,
konvertörler, kompresörler, pompa ve
borularda kullanýlýr.

RYDLYME, þiþe yýkayýcýlarý, durulama
tanklarý, eþanjörler, CO2 jeneratörleri,
soðutucular, yardýmcý ýsýtýcýlarda kullanýlýr.

RYDLYME eþanjörler, kondenserler, motor
soðutma sistemleri, CHT sistemleri,
evaporatörler, damýtma üniteleri ve
kazanlarda kullanýlýr.

RYDLYME Banbury mikserler, ekstrüderler,
tüberler, mill ve calendar, kompresörlerde
kullanýlýr.

RYDLYME, temizleme kondenserleri,
eþanjörler, mikserler, reaktörler, ceketli
kazanlar, vakum pompalarý, kurutucular 
ve ekstrüderlerde kullanýlýr.

RYDLYME vakum pompalarý, merdaneler,
likör tanklarý, kapalý devre soðutma
sistemleri, evaporatörler, kompresörler
ve kondenserlerde kullanýlýr.

RYDLYME kompresörler, eþanjörler,
merdaneler, fýrýnlar, eriticiler, soðutma
kuleleri, motor soðutucularý, dökümhane
soðutucularý, minimum payet ünitelerinde
kullanýlýr.

RYDLYME, soðutucular, proses ekipmanlarý,
soðutma kuleleri ve yoðuþmalý konden-
serlerde ve eþanjörlerde kullanýlýr.

RYDLYME kapalý devre soðutma sistemleri,
eþanjörler, kondenserler, reaktörler, vakum
pompalarý, sterilizasyon ünitelerinde
kullanýlýr. RYDLYME eþanjörler, kondenserler,

kompresörler, kapalý devre soðutma
sistemleri ve soðutma kulelerinde kullanýlýr.

RYDLYME yoðuþmalý kondenserler, tüp
eþanjörler, santrifüj çiller ve emme
ünitelerinde kullanýlýr.

RYDLYME Birleþik Devletler Patent ve Marka
Ofisi tarafýndan tescillenmiþtir.

Apex Engineering Corporation tarafýndan 1942 yýlýndan buyana üretilmektedir.

Dünyanýn Lider Biyobozunur Çözücüsü

1241 Shoreline Drive
Aurora, Illinois 60504

www. .comrydlyme
FAX 630-820-8886

Zübeyde Hanım Mah. 622. Sok. No: 4/7 
06060 Büyük Sanayi / ANKARA - TÜRKİYE 
Tel   : +90 (312) 384 77 04 - 05 (pbx)
Faks: +90 (312) 384 77 06 
e-mail: info@agemak.com    www.agemak.com

AGEMAK Dýþ Ticaret Temsilcilik Endüstriyel Ürünler
Mühendislik ve Pazarlama Ltd. Þti.

TÜRKÝYE TEK YETKÝLÝ MÜMESSÝLÝ

RYDLYME kapalý devre soðutma sistem-
leri, hava kompresörleri, eþanjörler, dina-
mometre test standlarý, ekstrüder, kalýp
makineleri, parça yýkayýcýlarý, elektrikli
kaynak tabancalarýnda kullanýlýr.


