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PT Getsemani Benindo Indonesia berdiri  pada tahun 2014, 
sebagai Produsen dan Penjual bahan kimia pembersih. Sejak 
kami memulai, kami terus menyesuaikan dan memperbaiki 
produk bahan kimia pembersih kami untuk memenuhi 
permintaan pasar. Kami memberi nama “Getzclean” sebagai 
merk dagang produk kami.
Getzclean memiliki lebih dari 30 jenis bahan kimia yang dikhususkan 
untuk kebutuhan spesifik pelanggan kami di berbagai macam industri.
Bahan kimia pembersih yang kami produksi meliputi bahan kimia industri, 
bahan kimia untuk cleaning service, produk pembersih rumah tangga, Kimia 
pembersih dapur, semua jenis bahan kimia pembersih lantai, pembersih 
industri makanan dan disinfektan.
Fasilitas produksi didukung dengan team penelitian dengan fasilitas 
laboratorium untuk memenuhi kebutuhan khusus berbagai industri.
Kami melakukan penjualan langsung, system keagenan dan kami juga 
menawarkan dengan sistem label sendiri (Own Lable) serta melakukan 
pembuatan kontrak untuk beragam pelanggan. Kami mampu merumuskan 
dan memproduksi produk tertentu dan juga pembuatan bahan kimia 
pembersih dengan menggunakan formulasi milik calon pelanggan kami.
Perusahaan kami sangat percaya dalam memberikan nilai terbaik dalam hal 
efektivitas dan kualitas kepada semua pelanggan dengan harga terendah 
yang dapat kami tawarkan.

TENTANG KAMI

Produk ramah lingkungan telah menarik minat banyak dari pelanggan kami. 
Kami telah merespon dengan menghadirkan produk-produk ramah lingkungan 
dari kami.

Kami sedang memproses sertifikat ISO 9000 and 14000, kami akan segera 
mengumumkannya begitu kami selesai memprosesnya.
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PELANGGAN
Produk GetzClean adalah bahan kimia pembersih yang ramah linkungan, ramah terhadap makanan (Food 
Grade) karena kami peduli terhadap Lingkungan yang hijau (Green Environment). 
Oleh karena itu, produk GetzClean mampu memasok beragam pelanggan.

1. Pelanggan Retail
Kami mendefinisikan pelanggan ini sebagai pengguna akhir, ini bisa mencakup usaha untuk kebutuhan 

pembersihan mereka sendiri.

2. Reseller
Pelanggan ini adalah sebagai tulang punggung dari bagian penjualan yang telah 

memiliki hubungan yang sangat bernilai. Kami dapat menyediakan produk kami 
dengan persyaratan Pelabelan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pelanggan:

- Tidak ada pelabelan
- Pelabelan dengan informasi keselamatan saja

- Pelabelan dengan merek GetzClean
- Pelabelan dengan merek pelanggan sendiri

3. Label Pribadi
Pelanggan ini hadir dengan kebutuhan kemasan mereka sendiri. Pilihan 
ini memungkinkan merek pelanggan untuk dikembangkan sepenuhnya.

4. Distributor
Distributor kami berikan hak  secara eksklusif untuk memasarkan/ menjual 
produk GetzClean di wilayah mereka dengan batasan yang disepakati 

bersama. Untuk menjadi distributor Anda perlu membeli sejumlah produk 
minimal dari kami.

KEUTAMAAN

LAYANAN
GetzClean menyediakan penjualan dan layanan yang 

komprehensif untuk memastikan bahwa klien memperoleh 
manfaat maksimal dari produk, baik dari segi kualitas dan 
efektivitas biaya.
Produk kimia GetzClean yang dilengkapi dengan tim teknisi 
yang berkualitas selalu tersedia untuk membantu pelanggan 
dalam kesulitan mereka menawarkan demonstrasi teknis, 

pelatihan di tempat kerja, layanan laboratorium, dll
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Kami berusaha untuk mengantisipasi, mengenali dan merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat. Di PTGBI, 
Anda akan menerima proses dan pengiriman pesanan tepat waktu dan akurat dari personil kami yang teliti. 
Sebagai bagian dari program keselamatan komprehensif kami, kami akan memberi tahu Anda tentang prosedur 
penanganan, transportasi dan penyimpanan yang tepat yang terkait dengan produk kami.
Staf profesional di PTGBI mengetahui dan memahami bahwa bisnis yang sukses dibangun berdasarkan 
kepuasan pelanggan.

Pelayanan pelanggan & tujuan layanan kami meliputi:
• Memberikan layanan dukungan teknis, analitis dan rekayasa
• Menyampaikan produk yang secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan
• Memberikan nilai tambah, kualitas pelayanan
• Membantu pelanggan kami dalam masalah keamanan dan peraturan

MENGAPA MEMILIH GETZCLEAN ?
1. Kami sadar lingkungan
2. Kami membuat Cleaning Easy
3. Kami adalah produsen yang inovatif dan berpengalaman
4. Kami menawarkan pelatihan gratis dan dukungan teknis
5. Kami memproduksi rentang khusus produk kimia pembersih
6. Kami memiliki R & D yang kuat
7. Kami memiliki jangkauan distribusi lokal

KUALITAS KARYAWAN

Team R & D GetzClean terus memperhatikan layanan kepada pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan  
yang berkualitas tinggi dan hemat biaya adalah nilai tambah pada produk yang kami pasarkan.
Kami memberikan layanan yang menyeluruh  kepada semua pelanggan mulai dari Perencanaan, Pemasangan, 
Pengujian, Operasional, Perawatan dan Perbaikan sampai tahap overhaul.
Dengan team teknis perawatan yang kami miliki, kami dapat memobilisasi team untuk melayani pelanggan 
dengan masalah mesin yang berkaitan dengan produk kami kapan saja.

MISI
Memberikan kualitas produk, layanan dan memenuhi kebutuhan masing-masing klien secara efisien dengan 
ramah.

VISI
Kami berusaha untuk menjadi pemimpin pasar di industri kami dengan menyediakan produk pembersihan dan 
sanitasi  dengan pelayanan yang terbaik untuk klien kami.

NILAI
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PACKAGING

Packaging 20L
Powder

Packaging 5L
Liquid

Packaging 20L
Liquid

Packaging 5L
Powder

Packaging 20L
Liquid
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HOUSEKEEPING

DESKRIPSI

GC - 303

 Window
 & Glass
Cleaner

GETZCLEAN-303 adalah produk khusus untuk memenuhi 
kebutuhan pembersih jendela dan kaca  yg  ekonomis dan 
praktis untuk semua permukaan kaca/gelas. Efektif untuk 
membersihkan minyak, lemak dan noda makanan dengan 
cepat.

GC - 301

Liquid Water 
& Iron Scale 

Remover

DESKRIPSI
GETZCLEAN-301 adalah produk khusus yang diformulasikan 
untuk memenuhi kebutuhan penghilangan kerak air, kerak 
besi dan noda lainnya yang ditemui pada permukaan-
permukaan keras seperti permukaan lantai, stainless 
steel, dan dinding. Wilayah yang dapat menggunakan 
GETZCLEAN-301 termasuk: lantai, bak mandi, urinoir, 
korden kamar mandi, area produksi, dll.

GC - 302

Liquid 
Floor 

Cleaner

DESKRIPSI
GETZCLEAN-302 adalah produk khusus untuk memenuhi 
kebutuhan pembersih lantai yg  ekonomis, praktis & 
higienis, untuk digunakan pada semua jenis permukaan 
lantai. Kandungan anti bakterinya efektif membunuh 
kuman dan aman terhadap semua jenis permukaan lantai 
yang akan dicuci.

GC - 304

 Furniture
Polish

DESKRIPSI
GETZCLEAN-304 adalah produk khusus yang 
dikembangkan untuk perawatan kayu. Penggunaan 
GETZCLEAN-304 memberikan hasil yang baik pada 
permukaan kayu. Membersihkan dan mengkilapkan 
furniture, lantai kayu, dinding dan permukaan dari kayu 
lainnya.
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GC - 310
Lobby Duster GETZCLEAN 310 adalah produk khusus untuk memenuhi kebutuhan pembersih 

lantai yang  ekonomis, praktis & higienis, untuk digunakan pada semua kebutuhan 
pembersihan lantai. Kandungan aktifnya mampu mengikat debu dari perukaan 
lantai di area yang luas . Tanpa membuat lantai menjadi basah, sehingga tidak 
mengganggu lalu lintas manusia.

 Marble
Crystalization

Carpet Cleaner

Air Freshener

Floor Stripper

GC - 305

GC - 306

GC - 307

GC - 308

GC - 309

Floor Sealer GETZCLEAN-305 adalah produk khusus memenuhi kebutuhan pemoles lantai   
yg  ekonomis dan praktis untuk semua permukaan  ubin. Berupa emulsi polymer 
dengan metal interlock untuk memberikan lapisan yang bagus dan kuat serta 
tahan terhadap deterjen dan minyak.

Perkembangan terakhir dari pemoles lantai menggunakan metallic co-polymer 
yang menghasilkan lantai tahan gores dan keras membuat perawatan lantai 
menjadi sulit. Fenomena polimerisasi kimia selama proses penuaan juga membuat 
sulit bagi pengelupas lantai dan pembersih yang konvensional untuk menembus 
lapisan permukaan. GETZCLEAN-306 dibuat untuk mengelupas lapisan bawah 
kotoran dan untuk perawatan umum sesuai larutan yang direkomendasikan.

GETZCLEAN-307 adalah pengharum ruangan cair yang dibuat sebagai agen 
anti microbial untuk melawan bakteri yang berada di udara, bau tembakau, dan 
lainnya. Sesuai untuk ruang tamu, ruang rapat, banquet/ruang pesta, area restoran 
dan lainnya. 

GETZCLEAN-308 adalah larutan suspensi kristalisasi marmer. Kata 
kristalisasi berhubungan dengan pekerjaan pemolesan marmer dengan proses 
menggunakan bahan pemoles dan menjaga permukaan marmer agar tetap 
bersinar.

 Toilet Bowl
&Urinary Cleaner

GC - 311

GETZCLEAN-311 khusus dibuat oleh GETZCLEAN untuk pembersih toilet bowl 
dan urinals. Ia akan menghilangkan karat, kapur dan endapan uric acid serta 
menghilangkan bau yang tersebar.

 Swimming Pool
Sealer

GC - 312

GETZCLEAN-312 adalah produk khusus memenuhi kebutuhan pemoles kolam 
renang yg  ekonomis dan praktis untuk semua permukaan seperti lantai dan 
dinding. Berupa emulsi polymer dengan metal interlock untuk memberikan lapisan 
yang bagus dan kuat serta tahan terhadap deterjen minyak, alga dan lumut.

 Cleaner, Sanitizer
& Deodorizer

GC - 313

GETZCLEAN-313 produk yang diformulasikan khusus untuk pembersihan, 
pembunuh kuman dan penghilang bau yang berbasis p-chloro meta cresol dan pine 
oil. Direkomendasikan untuk pembersihan dan sanitasi ruang cuci, toilet, tempat 
sampah dan tempat lain yang membutuhkan pembersihan dan penghilangan bau.

GETZCLEAN-309 secara ilmiah terdiri atas campuran wetting agent khusus dan 
dispersan untuk menghilangkan kotoran yang terikat dalam karpet dan upholstery 
dengan sedikit pembasahan.
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STEWARDING

GC - 202

Rinse 
Additive

GETZCLEAN-202 adalah bahan bantu pembilasan yang 
sangat efektif pada mesin pencuci piring (dishwashing). 
Memberikan performa yang baik dengan efek pembilasan 
yang sempurna sehingga mencegah pembentukan kerak 
air dan goresan. GETZCLEAN-202 mengandung bahan 
anti karat dan anti kerak yang membantu mesin pencuci 
piring (dishmachine) bebas dari karat dan endapan kerak.

DESKRIPSI

GETZCLEAN-203 adalah pembersih alkali konsentrat yang 
khusus diformulasikan untuk menghilangkan lemak yang 
membandel, minyak, karbon dan lemak kuat di dapur. 
Mengandung kombinasi penetrant, surfactant dan alkali 
yang bereaksi dengan kotoran makanan yang bandel, 
lemak dan endapan karbon sehingga mudah dihilangkan. 
GETZCLEAN-203 efektif untuk oven saat hangat atau 
panas, yang memberikan efek yang bagus dengan waktu 
cuci yang singkat.

GC - 203

 Liquid Oven
 & Grill

Cleaner

DESKRIPSI

GC - 208

Multi 
Purpose 
Cleaner

GETZCLEAN-208 adalah formulasi alkali khusus sebagai 
pembersih serba guna untuk kebanyakan permukaan dan 
material. GETZCLEAN-208 efektif untuk membersihkan 
kotoran pada kaca, cermin, aluminium, nikel, stainless 
steel, seng, plastik, melamin, kuningan, perunggu, karet, 
kayu, semen, aspal, dll. GETZCLEAN-208 cocok sebagai 
pembersih multi guna di industri penerbangan, KA, kapal, 
kontainer, mesin, pertambangan, pemrosesan makanan, dll.

DESKRIPSI

GC - 205

Tea & 
Coffee Spot 

Remover

GETZCLEAN-205 sangat efektif untuk menghilangkan 
noda teh dan kopi yang ditemukan pada kebanyakan 
chinaware. GETZCLEAN-205 juga dapat digunakan 
sebagai bahan sanitasi untuk area dapur.  

DESKRIPSI
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GETZCLEAN-210 diformulasikan untuk mencegah penimbunan kotoran berlemak 
yang ditemukan pada saluran pembuangan. GETZCLEAN-210 digunakan untuk 
perawatan sehari-hari pada area operasional dapur. Aman untuk kebanyakan jenis 
plastik

GC - 201

Liquid Dishwashing
Machine Detergent

GETZCLEAN-201 adalah deterjen kuat untuk mesin dishwashing (pencuci piring/
gelas) yang khusus diformulasikan untuk mengatasi berbagai macam kadar 
hardness dalam air. GETZCLEAN-201 juga akan mengontrol noda kopi dan teh. 
GETZCLEAN-201 menghasilkan piring dan peralatan gelas menjadi mengkilap, 
bebas gores, bebas noda dalam air keras jika digunakan berkombinasi dengan 
GETZCLEAN-202 

 Liquid Neutral
Cleaner

GC - 204

GETZCLEAN-204 adalah produk khusus untuk memenuhi kebutuhan pembersih 
yg  ekonomis, praktis & higienis untuk digunakan pada piring, pot & pan, serta 
cutleries yang digunakan di lokasi dapur.

 Cutleries Cleaner
& Brightener

GC - 206

GETZCLEAN-206 sangat efektif untuk mencuci dan mengkilapkan semua 
peralatan cutleries (sendok, garpu, pisau makan dll) dari logam, chafing dish (tempat 
saji) dan peralatan dari metal lainnya. GETZCLEAN-206 juga dapat digunakan 
sebagai  pre-soak pada system pencucian di area dapur untuk mempermudah 
proses pencucian yang utama.  

Drain Opener
GC - 209

GETZCLEAN-209 diformulasikan untuk melarutkan/memotong kotoran lemak 
berat padat yang ditemukan pada saluran pembuangan dapur. Kotoran lemak 
padat tersebut larut dengan cepat, sehingga kerja pipa akan kembali normal.  
GETZCLEAN-209 digunakan khusus untuk membuka saluran yang tersumbat, 
jangan digunakan sehari-hari. Aman untuk kebanyakan permukaan plastik.

 Machine Scale
Remover

GC - 211

GETZCLEAN-211 adalah produk asam yang dibuat untuk menghilangkan kerak 
dan endapan mineral dari permukaan metal ferrous maupun non ferrous, sebagai 
bahan pencuci untuk menghilangkan endapan pada peralatan laboratorium dan 
untuk perawatan awal pada  mesin diswashing pada catering dan laundry.

Hand Cleaner
GC - 213

GETZCLEAN-213 adalah produk khusus untuk memenuhi kebutuhan pembersih 
tangan yg  ekonomis, praktis & higienis, untuk digunakan pada semua kebutuhan 
cuci tangan. Kandungan anti bakterinya efektif membunuh kuman dan aman 
terhadap semua jenis kulit.

 Silver Cleaner &
Brightener

GC - 212

GETZCLEAN-212 diformulasikan secara ilmiah untuk secara cepat 
menghilangkan tarnish (noda pemudar) dari peralatan silver, plat silver dan 
peralatan silver lainnya.

GC - 207

 All Purpose
Cleaner

GETZCLEAN-207 adalah formulasi alkali khusus sebagai pembersih serba guna 
untuk kebanyakan permukaan dan material. GETZCLEAN-207 efektif untuk 
membersihkan kotoran dari kebanyakan barang logam, besi, tembaga dan lainnya.  
GETZCLEAN-207 cocok sebagai pembersih multi guna di industri KA, Kapal, 
Kontainer, Mesin, Pertambangan, Pemrosesan makanan, dll.

GC - 210
Drain Cleaner
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LAUNDRY

GC -105

Powder 
& Liquid 
Oxygen 
Bleach

GETZCLEAN-105 berfungsi menghilangkan noda dengan 
basis oksigen aktif untuk semua type linen baik putih 
maupun berwarna tanpa merusak bahan linen yang 
dicuci. GETZCLEAN-105 mempertahankan kebersihan 
dan kecemerlangan warna dari bahan polyester dan katun 
dan dapat juga menjaga umur cucian sehingga lebih awet.

DESKRIPSI

GETZCLEAN-107 adalah produk laundry untuk 
meningkatkan kelembutan kain baik alami maupun sintetis 
sehingga nyaman dipakai. GETZCLEAN-107 mampu 
mengurangi kekakuan kain sehingga mempermudah 
proses penyetrikaan dan pelipatan. GETZCLEAN-107 juga 
mempunyai wangi segar  alami yang tahan lama pada kain/
linen.

DESKRIPSI

GC -107
Softener

DESKRIPSI
GETZCLEAN-104 merupakan chlorine aktif untuk 
menghilangkan noda organik khusus linen putih seperti 
taplak meja, seragam dapur, sprei dan semua linen  
putih dan tidak merusak linen pada aturan pemakaian. 
GETZCLEAN-104 memberikan daya pemutihan yang kuat 
dan berfungsi sebagai disinfectant pada cucian putih di 
rumah sakit.

GC -104

Powder 
& Liquid 
Chlorine 

Bleach

GC -101

 Liquid
Emulsifier

GETZCLEAN-101 adalah produk laundry yang 
diformulasikan untuk proses emulsifikasi membantu daya 
cuci detergen dengan cara mengangkat kotoran khususnya 
kotoran minyak dan lemak dari taplak meja, seragam, dll 
yang dikategorikan kotoran berat.

DESKRIPSI



LAUNDRY PRODUCT / 6

Powder & Liquid 
Alkaline Booster

GC -102

GETZCLEAN-102 mengandung bahan alkali khusus untuk meningkatkan daya 
kerja detergent dengan cara melunakkan kotoran dan noda dari cucian sehingga 
mudah dibersihkan. Dengan kombinasi  detergent akan memberikan hasil cucian 
yang maksimal. 

 Powder & Liquid
Detergent

GC -103

GETZCLEAN-103 merupakan detergen untuk pencucian secara mekanik yang 
mengandung bahan aktif untuk memberikan hasil cucian yang maksimal untuk 
memudahkan pembilasan terhadap bahan cucian dari katun, polyester dan 
polykatun. 

 Powder & Liquid
Neutralizer

GC -106

GETZCLEAN-106 mempunyai daya yang optimal untuk menetralisir sisa alkali 
yang berlebihan akibat dari langkah proses pencucian sebelumnya. Dengan 
GETZCLEAN-106 dapat menyesuaikan cucian dengan tingkat pH kulit untuk 
mencegah iritasi. Sifatnya yang asam berguna untuk mencegah cucian berubah 
kekuningan akibat kandungan air yang tidak stabil seperti zat besi dll.

Starching Agent
GC - 108

GETZCLEAN-108P adalah produk kanji yang berfungsi untuk membentuk kain/
linen yang kaku seperti taplak meja, serbet dan baju seragam. Dengan bahan 
baku yang spesial, pemakaian GETZCLEAN-108P  akan membentuk lapisan di 
permukaan serat kain untuk memudahkan penyetrikaan dan kotoran atau noda 
yang menempel di gampang  dibersihkan.

 Sanitizer &
Deodorizer

GC - 109

GETZCLEAN-109 adalah anti bakteri dan penghilang bau pada laundry yang 
diformulasikan untuk mengurangi bakteri aktif dan mikroorganisma lainnya 
yang ditemukan pada cucian yang menyebabkan bau tidak enak. Penggunaan 
GETZCLEAN-109 menghindarkan cucian dari bau tidak enak walaupun tidak 
langsung dikeringkan  dan menjaga cucian untuk tetap hygiene. 



Factory Address:
Jl. Kampung Utan Setu Km. 1

Cibuntu, Cibitung, Bekasi
17520

Telp: 021-883 742 57
Fax: 021- 883 895 67

Head Office Address:
Jl. Wolter Monginsidi No. 84A

Petogogan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

12170

Telp: 021-725 31 62

Email: info@ptbi.com

www.getzclean.com


