
 

 

         
  

VERSATILE 

 

Versatıle
 
eşsiz biyolojik etkili formülü ile uzman bakteri türleriyle 

koku ve lekeleri yok eden genel bir temizleme ürünüdür.  

Versatıle halı, kumaş gibi elyaf dokuma yüzey araları, armatürler 
ve seramik yüzeylerde, fayans derzlerinde, beton ve ahşap 
gözeneklerindeki organikleri gidererek yüzeyi kirlerinden arındırır.                                                

Versatıle genel temizlikte fayans, duvarlar, zeminler, duşlar, 
lavabolar ve benzeri yerlerde kullanılır.              
  Yağ çözücü yüksek alkali kostik ve benzeri kimyasalları, asit 

yapıda çözücüleri ihtiva etmez. 
  Durulamaya gerek kalmadan yüzeyi kir ve lekeden arındırır. 
 Hiçbir korozif etkisi yoktur. Uygulanan materyale zarar vermez. 
  Önemli oranda su tasarrufu sağlar.  

Versatıle biyolojik olarak ayrışa bilen enzimler içerir. Çevre 

dostudur. Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım alanlarında birikim 

oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

ÇOK YÖNLÜ BİYOLOJIK LEKE ÇIKARMA, KOKU GİDERME VE GENEL YÜZEY                  

TEMİZLEME ÜRÜNÜ 

VERSATILE AVANTAJLARI 

      Genel Temizlikte fayans duvar- zeminler, duşlar, lavabolar ve 

benzeri yerler de normal bir temizlik için kullanılır. Seramik, beton ve 

ahşap yüzeylerinde biriken organik atıkları ve birikimleri gidererek 

yüzeyi kirlerden arındırır. Banyo, klozet, zemin, lekeli halılar ve 

kumaşlardaki kokuları gidermek için kullanılır. Halı, perde ve kirli 

çamaşırlarda derine işlemiş yiyecek, şarap, kusmuk, üre gibi organik 

lekeleri kaldırır. Kanalizasyon boruları ve yüzeylerini birikimlerden 

arındırır. 

    Organik birikim ve lekelerin çabuk ve etkin bir şekilde indirgenmesi için hücre dışı anahtar enzimler üretebilen amilaz, 

selüloz, lipaz ve protease içeren mikrobiyolojik konsorsiyumun yeteneklerinden faydalanır. Versatıle mükemmel bir şekilde 

amilaz, selüloz, lipaz, ve proteaz enzimleri üretimi gösterir.Versatıle zeminlerin derinlemesine temizlenmesini ve uzun süreli 

kötü kokulardan arınmasını sağlar 

 
VERSATILE KULLANIM ALANLARI 
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  Temizleme etkisi elyaf ve yüzeylerdeki kirleri uzaklaştırır. 

  Doğrudan koku kontrolü sağlar. 

   Koku sindirici/ uzun süreli koku giderici etki bırakır. 

 Organik atıkları şarap, kahve, kan, üre, süt, yağ, kusmuk,  

meyve suyu, reçel ve yiyecek artıklarını, katı-sıvı yağ, 

protein, nişasta ve diğer katı organik atık materyallerini 

yok edebilen enzimleri üreten mikroorganizma içerir. Bu 

atıkları gidererek kötü kokuları yok eder. 

  Eşsiz akıcı biyolojik formülasyonu çevresel olarak tehlikeli 

temizleyicilerle yer değiştirir. 

  Çok yönlü temizleme etkisiyle çok hızlı temizlik teknolojisi 

sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSATILE UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Genel temizlikte: Mutfak, Banyo zeminlerinde, lavabolarda, duvarların düzenli temizliğinde 20ml. Vesatıle 5 lt. Ilık suyla 

uygulanır. Mutfak ekipmanlarında, aspiratör ve emiş filtreleri gibi parçaları temizlemek için, 20 ml. Versatıle 1 lt. suya eklenir, 
çözelti içersinde bekletilir. Su ile durulanır.                                                                                                                                                                            
 

Kokuların giderilmesi ve koku kontrolü: Kokunun kaynağına %50 su ile seyreltilen Versatıle direkt uygulanır (lavabo, tuvalet, 
klozet, kanalizasyon) ve ıslak durumda bırakılır                                                                                                                                                                                                
 

Lekeli katı yüzeylerin temizliği: Leke üzeri ıslak bir bez ile silinir, Islak bir sünger ile lekenin olduğu bölge su ile nemlendirilir. 

Versatıle leke üzerine direkt uygulanır, leke derinde ise bir sünger veya fırça ile lekenin üzeri fırçalanır ve gece boyunca 

bekletilir. Halı makinelerinde, Versatıle yıkama suyu içersine 20 ml/ 5lt. eklenerek kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSATILE KULLANIM ŞEKLİ  

VERSALITE  AMBALAJ ŞEKLİ  : 

  1Kg.Polietilen şişe       6 adet/koli 
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