
 

Doğanın gücü ile doğal temizlik! 



 BIOSATIVA – tamamen geri dönüşümlü  konsantre 

temizlik ürünü. 

 PATENTLİ İÇERİK - MADE IN GERMANY 

 tamamen geri dönüşümlü 

 doğal yenilenebilir kaynaklardan 

 hipoallerjenik, insanlar ve hayvanlar için zararsızdır  

 İngiltere’nin Uluslararası Çevre Ödülü 2012 

BIOSATIVA nedir ve nasıl çalışır? 
BIOSATIVA ekolojik, suda-çözünür temizlik konsantresidir. En büyük özelliği uzun zincirli yağ 
moleküllerini parçalayarak doğaya ekolojik geri dönüşümünü sağlamaktır. İçerdiği yeni tensidler 
sayesinde yüzeylerde muazzam bir temizleme gücü elde edilir. 

Dahası BIOSATIVA: 
 İnsan, hayvan, su ve bitkilere zararsızdır. 
 Çevre dostudur. 
 Nötr olduğundan dolayı boya, plastik veya diğer yüzeyleri bozmaz. 
 Dermatolojik olarak güvenlidir. 
 Kısa zamanda doğada tamamen çözünür. 
 Denetim altında organik yetiştirilen bitkisel ürünlerden üretilmiştir. 

 

BIOSATIVA uygulanabilir alanlar... 
ticari mutfaklar, gıda tezgahları, pastaneler, cateringler, oteller, lokantalar, tuvaletler, ıslak zeminler v.b. 

endüstriyel üretimler, araç filoları, makineler, atölyeler, fabrikalar, benzin istasyonları v.b. 

çevre, inşaat, sokak temizliği v.b. 

başta petrol ürünleri  olmak üzere her türlü koku giderme uygulamalarında. 

akar su ve kıyı temizliklerinde.  
toprak ve zemin arındırmalarında… 

Güvenirlik sertifikası ve kullanım uygunluğu SGS Fresenius Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. 

Tensid nedir? 

Bir Tensid, yani yüzey-aktif bir madde, suda çözüldüğünde bir ürüne yüzeyden (makineler, 
zeminler, duvarlar,  insan derisi, tekstil ve diğer katı yüzeyler v.b.) kirleri kolayca çözme 
yeteneğini kazandırır. 

Tensid nasıl etki eder? 

Yüzey gerilimine etkisi: 

Tensidler suyun yüzey gerilimini azaltır. 

Tensidlerin Islatabilirliği: 

Islatabilirlik, sıvıların (katı) yüzeylerdeki yayılma yeteneğini tanımlar.   Sıvının yüzey gerilimi ne 
kadar düşük olursa yüzeydeki ıslatma (yayılma) alanı da o kadar geniş olur. Bir tensid damlasının 
bir su damlasına göre yüzeyde daha geniş alan kaplamasının nedeni, tensid moleküllerinin su itici 
[hidrofobik] kuyruk kısımlarının yüzey ile su arasındaki bağlantıyı sağlamasındandır ( su çekici 
[hidrofilik] kafa kısımları suyun içine sarkar)  ve bu sebep ile çok güçlü molekül arası kuvvetler 

oluşur. 

Dispersiyon: 

Tensid özelliklerine bağlı olarak: 

• Yüzey geriliminin düşürülmesi 

• Ara yüzey aktivitesi 

• hidrofobik / hidrofilik (amfifilik) yapı 

Temizlik uygulamasında BIOSATIVA ürünleri  

• Islatabilirlik 

• Kir çözme gücü 

• Dispersiyon gösterir
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Tensid anyonlarının yüzeye ve kirlere tutunması (Şekil a)  
Tensid anyonları hidrofilik su ile hidrofobik yüzey ve kir arasında  
bağlantı  görevi yaparlar ( Tensidlerin arayüz aktivitesi) 

Kirlerin yüzeyde tutunması azalır (Şekil b) 

Aynı yükü (negatif) taşıyan tensid anyonları birbirlerini iter. Kirlerin 
yüzeyden çözülmesi ve sonra parçalanması gerçekleşir.. 

 
Kirlerin yüzeyden sökülmesi (Şekil c) 
Negatif yüklü tensid anyonları birbirlerini iter. Bir tür kir hücreleri 
oluşur ( kir tensid molekülleri ile çevrelenir..).  

Kir yıkama çözeltisi içinde tutulur (Şekil d)  
Eşit yüklerin birbirini itmesi kir taneciklerinin dispersiyona 
uğramasını, yani çözeltinin içinde yüzmesini sağlar ve tekrar yüzeye 
tutunması engeller.. 

 

 

Uygulama Alanları: Büyük Mutfaklar, Fırınlar, Snack Barlar, Kesimhaneler 

BIOSATIVA, çalışma tezgâhlarını ve su giderlerini yağdan arındırır, giderlerin, filtrelerin, 
ocakların, tepsilerin ve mutfak zeminlerinin yağdan kirlenmesini ve tıkanmasını önler. 
Aspiratör ve filtrelerinin temizliği BIOSATIVA’nın sunduğu birçok uygulama arasından 
hemen akla gelenlerdir. BIOSATIVA düzenli kullanıldığında yağ tabakalarının oluşumunu 
engeller. Mutfağınızın temiz ve iyi durumda olmasına yardımcı olur. 
BIOSATIVA yanmaz ve tamamen ekolojik olarak geri dönüşümlüdür,  çevreye hiçbir zararlı 
etkisi yoktur ve klor ihtiva etmemektedir. Yağları tamamen hayvansal ve bitkisel zeminli 
etki ile çözer. BIOSATIVA için genel olarak atık yasası kuralları geçerlidir ve başka ek 
kurallara dikkat edilmesi gerekmez. Düzenli kullanımda BIOSATIVA’nın temizleyici etkisi 
gider borularında devam eder ve büyük ölçüde yağdan arındırılmış  olarak kalmalarını 
sağlar.  

Uygulama Alanları: Atölyeler, Sanayi ve Üretim Tesisleri 

İş yerlerini, zeminleri, motorları, makine ekipmanlarını v.b. temizler. 
BIOSATIVA metal sektöründe yağ giderme için idealdir. Yağları sentetik ve mineral bazlı etki 
ile temizler. BIOSATIVA makine parçalarının, motor bloklarının, is kurumlarının, iş 
tezgahlarının, konteynırların, depoların ve beton zeminlerin temizliği için uygundur. 
BIOSATIVA için genel olarak atık yasası kuralları geçerlidir ve başka ek kurallara dikkat 
edilmesi gerekmez. 
 

Uygulama Alanları: Tanker ve Gemi Temizlikleri 

Tanker ve gemilerde makine dairesi, tanklar, güverte, v.b. temizler. 
BIOSATIVA depolama tankları içindeki mineral ve sentetik olan katı ve sıvı yağların 
temizlenmesi için uygundur. Yüksek basınç ve sıcaklık altında da tüm temizleme 
sistemlerinde uygulanabilir. Isıtıldığında, hiçbir zararlı madde yayılmaz. BIOSATIVA hızlı, 
etkili ve ekonomiktir. Herhangi bir sağlık riski yoktur. 

Uygulama Alanları: Tarım ve Hayvancılık 

Depoları, ahırları ve makine ekipmanlarını temizler. 
Tarımda çevreci olmak çok yüksek bir öneme sahiptir. Bu nedenle, BIOSATIVA kullanılması 
gereken bir zorunluluktur. BIOSATIVA ile temas eden bitkiler ve hayvanlar herhangi bir 
zarar görmezler. 
BIOSATIVA silolar, ahırlar,  makine ekipmanları, tezgâhları v.b. temizlemek için uygun ve 
etkilidir. Yüksek basınçlı temizlik cihazların içinde kullanmak için idealdir ve dozajında 
kullanıldığında oldukça ekonomiktir. 
 

Uygulama Alanları: Çevre Çalışmaları, Bahçe ve Sokak Temizlikleri 

Petrol sızıntılarının arıtılması: 
BIOSATIVA yollar üzerindeki yağ veya yakıt atıklarının çıkarılmasında çevreci ve etkindir. 
Almanya Çevre Bakanlığı (UBA) tarafından onaylanmıştır ve çevre kriterlerini tam olarak 
karşılamaktadır. BIOSATIVA yol zeminini bozmaz ve kayganlaştırmaz. BIOSATIVA, yağın 
hapis edilerek temizlenmesi ilkesine dayanan geleneksel yağ temizleme yöntemlerinden 
farklı olarak yağ ve gres moleküllerini çözer ve doğada yok edilmesini sağlar. Yağdan 
tamamen arındırır. Bu özelliği ile drenaj ve atık giderlerinin tıkanmasını engeller. Balık 
hallerinin, pazar yerlerinin v.b. temizliği için uygundur. 

 



  

Uygulama Alanları:  Her Çeşit Kokuları Yok Etme. 

BIOSATIVA her türlü kokuyu nötralize eder. 
Örneğin, tüm kazan dairelerinde rahatsız eden ağır bir mazot kokusu vardır. BIOSATIVA ile 
temizlik işleminden sonra bu kötü kokular tamamen nötralize edilir. 

Uygulama Alanları:  Akarsu ve Kıyı Temizliği 

Teknelerden kıyıya vuran yağ atıkları. 
Konvansiyonel petrol bağlayıcılar (çoğunlukta kimyasal ve toksik) kullanılamadığı 
durumlarda BIOSATIVA uygulayarak biyolojik parçalanma işlemi hemen harekete geçmiş ve 
çözülme işlemi hızlandırılmış olur. 
BIOSATIVA toksik barındırmadığından dolayı balık, yosun ve diğer canlılar üzerinde “En 

düşük su tehlikesi” sınıfında (Sınıf1) yer almaktadır. Birçok kimyasallar yağları bağlayarak 

dibe çökmelerini sağlar ("gözden uzak gönülden ırak") - Bu işlem esnasında genellikle çok 

oksijen tüketilir ve suda yaşayan birçok canlı, yağdan değil, oksijensizlikten ölür. BIOSATIVA 

doğal çözülme ile yağı yok eder ve doğal döngüyü bozmaz. Akarsu ve kıyı temizliğinde 

kontaminasyon seviyesini belirlemek için uzman bir laboratuvara danışmak faydalı olur. 

Uygulama Alanları:  Arıtma Tesisleri 

Havuz temizliğinde daha hızlı yağ çözülümü sağlar. 
Arıtma tesislerinde BIOSATIVA kullanımı, yağ kalıntılarının veya diğer kirlerin verimli ve 
doğal bir yöntemle azalmasını ve ortadan kalkmasını sağlar. BIOSATIVA tesislerin çevreci 
temizliğini garanti eder. 

Uygulama Alanları:  Toprak Arıtma 

Petrol veya yağ sızmış toprağın arıtmasında kullanılır.  
BIOSATIVA, kontamine toprağı çevreci yöntemle arındırma imkanı sunar. Doğru 
BIOSATIVA miktarını ve dozajını belirlemek için, toprak analizi, uzman bir laboratuvar 
tarafından gerçekleştirilir.. 

 

Çevreyi korumaya sizde katılın! 

Karışım oranları için bazı örnekler: 

 

 
 

 

 

Oto yıkama makine 
Ana yıkama 1:40-1:100 Zemin temizliği 1:20-1:60 

Yapay madde 

temizliği 
1:10-1:30 

Oto yıkama makine 
Ön Yıkama 1:60-1:100 Tekne & Bot temizliği 1:20-1:60 

Makine ve 

ekipman temizliği 
1:10-1:30 

Fırın temizliği 1:10-1:30 
Fren disklerini yağdan 

arındırma 
1:10-1:30 

Metal ve Çelik 
temizliği 1:10-1:30 

Beton,  
Yağ lekesi çıkarma 1:6-1:18 Cam temizliği 1:60-1:100 Motor temizliği 1:10-1:30 

Zemin temizliği 
(Temizlik makinesi) 1:40-1:100 

Yüksek basınçlı yıkama 

makinesi 
1:60-1:100 

Benzin pompası 

temizliği 
1:10-1:30 

think green 
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