


91000 Series / Serisi 92000 Series / Serisi
DECOLORING AGENT ORGANIC COAGULANT

RENK GİDERİCİLER ORGANİK KOAGÜLANTLAR

Color removal chemical products for treating 
waste water are especially used in textile industry. 
GREEN Chemicals decolorizing products achieve 
color removal for many industrial waste water with 
high efficiency and keep the color parameter value 
within the discharge limit values.

GREEN Chemicals recommend for waste water 
treatment systems, high performance organic 
coagulant product line especially for reducing the 
amount of suspended solids. 
Organic coagulants also increase the efficiency of 
color removal.

Özellikle tekstil endüstrisi atık sularında boyar 
maddeyi giderici kimyasallar kullanılmaktadır. 
GREEN Chemicals renk giderici ürünleri, birçok 
endüstriyel atık su için renk giderimini yüksek 
verim ile gerçekleştirip, renk parametresi değerinin 
deşarj limit değerleri arasında tutulmasına yardımcı 
olmaktadır.

GREEN Chemicals, atık sularda özellikle askıda 
katı madde değerini azaltmak için kimyasal arıtma 
sistemlerinde düşük dozajda yüksek performans ile 
çalışan organik koagülantlar serisini önermektedir. 
Bunun yanı sıra organik koagülant serisi ürünler, 
atık suda renk giderim verimininde artmasını 
sağlamaktadır.



93000 Series / Serisi 94000 Series / Serisi
INORGANIC COAGULANTS CATIONIC POLYELECTROLYTES

İNORGANİK KOAGÜLANTLAR KATYONİK POLİELEKTROLİTLER

Inorganic coagulants of GREEN Chemicals offer 
high performance waste water treatment within 
minimal time for treating the waste water that is 
contaminated especially with oil, suspended solids 
and has high values of chemical oxygen demand.

Cationic polyelectrolyte product line of GREEN 
Chemicals has polyelectrolytes with various 
cationic charges and molecular weights.
They are often used for sludge dewatering 
and as a flocculant in steel industry.

Yüksek yağ, askıda katı madde ve kimyasal oksijen 
ihtiyacı değerleri olan atık sular için önerilen 
GREEN Chemicals inorganik koagülantlar serisi, 
reaksiyon süresinin kısa ve performansının yüksek 
olması sebebi ile birçok atık suyun arıtımı için hızlı 
çözümler sağlamaktadır.

Genelde çamur susuzlaştırma amacıyla kullanılan 
GREEN Chemicals katyonik polielektrolitler serisi, 
farklı şarj ve molekül ağırlıklarına sahip ürünlerden 
oluşan geniş  bir yelpazeyi kapsar.
Aynı zamanda demir-çelik endüstrisi proseslerinde 
flokülant olarak kullanımı ile de atık suların arıtımı 
için çözüm sağlamaktadır.



95000 Series / Serisi 96000 Series / Serisi
EMULSION POLYELECTROLYTES

EMÜLSİYON POLİELEKTROLİTLER

GREEN Chemicals offers a wide range of emulsion 
polymers for treating very specific industrial waste 
waters. GREEN Chemicals makes a difference with 
its emulsion polymers with their easy use and high 
performance especially in petroleum and chemical 
industry.

ANIONIC POLYELECTROLYTES

ANYONİK POLİELEKTROLİTLER

GREEN Chemicals offers a wide range of 
flocculants with different charge and molecular 
weight that can treat all types of industrial waste 
water.

GREEN Chemicals, tüm endüstriyel atık sularda 
kullanılabilen farklı şarj ve molekül ağırlıklarına 
sahip flokülant ürünlerden oluşan geniş bir ürün 
serisi sunmaktadır.

Özellikle petrol ve kimya endüstrisi atık sularında 
kolay kullanımı ve yüksek arıtım verimi etkisi ile 
farklılık yaratan geniş ürün çeşitliliğine sahip seriyi 
GREEN Chemicals, spesifik endüstriyel atık sular 
için çözüm olarak tavsiye etmektedir.



97000 Series / Serisi 98000 Series / Serisi
EMULSION BREAKER FILTER CONDITIONERS

EMÜLSİYON KIRICILAR FİLTRE ŞARTLANDIRICILAR

GREEN Chemicals emulsion breakers show 
excellent performance treating steel industry 
waste water, heavily contaminated with oil and has 
high values of chemical oxygen demand.

GREEN Chemicals filter treatment product 
line contains various products to maximize the 
performance of sand filters at waste water and 
water treatment plants.

Özellikle demir-çelik ve metal yüzey işlem 
endüstrilerinde yağ ve kimyasal oksijen ihtiyacı 
değerlerine sahip atık sular için yüksek giderim 
performansı gösteren bu ürün serisini, GREEN 
Chemicals, tüm endüstriyel atık sular için çözüm 
olarak önermektedir.

GREEN Chemicals filtre şartlandırıcılar serisi, atık su 
ve su arıtma tesislerinde kum filtresinin maksimum 
performansta çalışabilmesi için, kum filtresi öncesi 
uygulanan birçok farklı ürün içermektedir.



99000 Series / Serisi
ANTIFOAMERS & DEODORIZER

KÖPÜK KESİCİLER & KOKU GİDERİCİLER

GREEN Chemicals oil and water based antifoamer 
product line, eliminates foam problems in biological 
waste water treatment plants with low dosage and 
high performance.

Against the odor problems,which are common in 
waste water treatment plants, GREEN Chemicals 
provides solution to waste water treatment plants 
with chemicals that allow the removal of molecules 
that cause odor.

Atık su arıtma tesislerinde, biyolojik arıtma 
sistemlerinde oluşan köpük problemlerini düşük dozaj 
ve yüksek performansla gideren GREEN Chemicals 
köpük kesiciler serisi, yağ ve su bazlı geniş ürün 
çeşitliliği ile tüm atık su arıtma sistemleri için alternatif 
çözümler sağlamaktadır. 

Atık su arıtma tesislerinde sıklıkla görülen koku 
problemlerine karşı ise GREEN Chemicals, kokuya 
sebep olan moleküllerin hapsedilip ortamdan 
uzaklaştırılmasını sağlayan kimyasalları ile çoğu artıma 
tesisine çözüm sunmaktadır.



GREEN Chemicals is selected “The Most Successful Chemical Company” 
in the Marmara Region in 2015 & 2016, by the Kocaeli Chamber of Industry.
GREEN Chemicals, Kocaeli Sanayi Odası tarafından tüm Marmara 
Bölgesi’nde 2015 ve 2016 yıllarında “En Başarılı Kimya Firması” seçildi.

Advanced technology for the high quality and sustainable 
product manufacturing. / Kaliteli ve sürdürülebilir 
ürünlerin üretiminde kullanılan yüksek teknoloji. 
Superior technical characteristic and low cost chemical 
treatment programs. / Dünya genelindeki partnerlerimiz 
için üstün teknik özellikli ve düşük maliyetli kimyasal 
şartlandırma programları. 
The only company with its own R&D Center in Turkey 
/  Türkiye’de kendi Ar-Ge merkezine sahip tek firma. 
Wide product range with environmentally friendly and 
tailor-made products. / Geniş ürün paleti, çevre dostu ve 
müşteriye özel tasarlanan ürünler. 
ISO Certificates documenting our quality. / Kalitemizi 
belgeleyen ISO sertifikaları.
Superior 360o technical services including high quality 
engineering services and system consultancy. / Yüksek 
kaliteli teknik mühendislik servisi ve sistem danışmanlığını 
da içeren 360 derecelik bir hizmetler bütünü.
Your solution partner… Since 1995. / 1995’den beri, 
uzmanlığını sizin için kullanan çözüm ortağınız...




