
 

         
  

 TERRANO 

    
Terrano arabalar, kamyonlar ve ekipmanlarında oluşan problemli 

yağ lekelerini, benzinlik ve tamir bakım servislerinin beton yüzeyinden 
etkili ve güvenli temizlik için kullanılır. Temizlikte devamlılığı sağlar, 
sağlıklı ortamlar hazırlar. 
 İş gücünde kolaylık ve güven sağlar. 
 Müşterileri kızdırabilecek can sıkıcı kimyasal kokuları yok eder. 
 Aletlerde, aksesuarlarda, beton yüzeylerin temizliğinde işçilikten 

ve su tüketiminden tasarruf ve kolaylık sağlar. 
 Yapısı doğada ve kullanım alanlarında birikim oluşturmaz.  
  Yağ çözücü yüksek alkali kostik ve benzeri kimyasalları, asit  
         yapıda çözücüleri ihtiva etmez. 
  Durulamaya gerek kalmadan yüzeyi yağdan arındırır. 
 Hiçbir korozif etkisi yoktur. Uygulanan materyale zarar                                                                 

vermez. 

 Terrano promicrobial teknolojik kombinasyonuyla güçlü bir temizlik 

ürünüdür. Çevre dostudur. Ekolojiktir. 

BIO-CHEM SYSTEM 
 

BETON YÜZEYLER İÇİN  

BİYOLOJIK TEMİZLEME-YAĞ GİDERME ÜRÜNÜ 

TERRANO AVANTAJLARI 

     Araba yollarında, park alanı ve garajlarda, açık alan restoran ve yiyecek zeminlerinde, fabrika –işletme alanlarında, garaj 
ve ekipmanları bakımında, inşaatlarda, güverte ve teraslarda, spor komplekslerinde, eğlence tesislerinde zemin temizliğinde 

kullanılır. Bilinen kimyasallar ile bu yağ lekeleri ve kirleri gidermek, temizlemek çok zordur. Zemin zarar görür veya zemin 
temizliği istenilen şekilde olmaz. 

    Yağlı lekeli beton yüzeyler otomotiv geçiş veya bakım yerlerinde oluşur. Terrano bu yağlı bileşiklerin promicrobial karışımını 
içerir. Geliştirilmiş özel yüzey aktif teknolojisi ile promicrobial teknoloji güçlü ve güvenli bir kombinasyon oluşturur. Beton ve 
diğer yüzeylerin temizlenmesinde yeni ve teknolojik bir standart ortaya koyarak, temizleme ve bakım ürünleri arasında gerçek 
bir benzersizlik sunar. Terrano’nun düzenli kullanımı beton yüzeyde emilimi olan yağ ve lekeleri yok eder,   zeminin derinle-
mesine temizlenmesini sağlar.  
 

     1gün sonra                                  6gün sonra 

TERRANO KULLANIM ALANLARI 
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 Promikrobiyal teknolojik kombinasyonuyla güçlü ve çok hızlı 
temizlik teknolojisi sağlar.                                                                                                                                                                  

 Non-toksik, alev almaz, biyolojik olarak ayrılaşabilen teknolojik 
bir temizleyicidir. 

 Uçucu olmayan organik bileşikler içerir. 
 Çeşitli ağır yüzeylerde etkili bir temizlik sağlar. 
 Sert kostik ve asit temizliğinde güvenli alternatiftir. 
 Non- korozif ve tahriş etmeyen çevre ve kullanıcı güvenliğini 

esas alan formulasyonludur. 
 Doğal pH lı biyolojik olarak ayrılabilen yüzey aktiflerin 

etkinliğinden faydalanabilen formülasyonu kullanılmaktır. Çevre 
dostudur ve kullanıcı için güvenlidir. 

 Biyolojik formülasyonu çevresel olarak tehlikeli temizleyicilerle 
yer değiştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRANO UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

  Çok ağır lekelere konsantre olarak kullanır. Temizlenecek yüzeye yüzey ıslatıldıktan sonra direkt dökülür veya spreylenir. Bir 

fırça veya süpürgeyle lekenin üzeri fırçalanır. Üzerinde 10 – 20dk bekletilir. Bu süre ağır lekelerde arttırılır. Bu bekleme sonrası  

daha iyi sonuç almak için durulamadan önce tekrar fırçalanır ve sonra durulanır. Düzenli bir temizlikte: 1 lt suda 100-200 ml ürün 

seyreltilerek uygulanır. Yağ lekelerinin betondaki gözeneklerin diplerine penetre olmasından dolayı eski lekeleri tamamen 

kaldırmak için birkaç temizlik gerektirebilir.  

TERRANO KULLANIM ŞEKLİ  

TERRANO   AMBALAJ ŞEKLİ: 

  1Kg.Polietilen şişe            6 adet/koli 
  6Kg.Polietilen bidon        4 adet/koli 
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