TARIMDA
HiJYEN
KONTROL
ALTINDA
Dünyanın teknolojisini yenilikçi
fikirlerle buluşturan Diversey;
Türkiye tarımının
geleceğine yatırım yapıyor.

TARIMDA
''DIVERSEY''
Diversey olarak 9000 çalısanımız ile 176 ülkede faaliyet gösteriyoruz.
95 yıldır temizlik teknolojilerine öncülük ediyor; ürün, sistem ve
hizmetlerimizle sağlıklı ve güvenli bir dünya için etkili hijyen çözümleri
sunuyoruz.

Tesis yönetimi, sağlık hizmetleri, konaklama, perakende, kafe-restoran
ve gıda & içecek gibi birçok sektörde devrim yaratan temizlik ve hijyen
teknolojimizi şimdi de tarım sektörüyle buluşturuyoruz.
Tarım sektöründe hijyenin öneminin ve gerekliliğinin bilincindeyiz. Sera
bakımları için sağlık ve güvenlik sunarken, müşterilerimiz için de onların
tüm ihtiyaçlarını karşılayan, kolay kullanım sağlayan, hızlı ve etkili
çözüm üreten teknolojiler sağlıyoruz.
Geleceğin öncüsü ve inovasyon yaratıcısı bir marka olarak güvenli,
sağlıklı, etkili ürünlerimizle ve etik değerlerimizle tarım sektörüne
Diversey imzasını atıyoruz.

OXIVIR PLUS
SERANIZA iYi BAKIN!

AHP Teknolojisi ile Yeni Nesil Dezenfeksiyon
Seranızı iyileştirmek için vakit ve emek harcamak yerine, Oxivir Plus ile
tanışın ve olası salgın hastalıklara karşı tedbirinizi önceden alın.
Oxivir Plus’ın üstün dezenfeksiyon teknolojisiyle ürün kayıplarını önleyin,
kontrolü zor salgınların yüksek maliyetleriyle uğraşmayın.
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1. Geniş etki spektrumlu güvenilir ve
çevreci bir yüzey dezenfektanıdır.
2. 16 saat etkilidir ve durulama
gerektirmez.
3. Oksidan ajan olarak proteinleri
ve yağları denatüre eder,
hücre duvarı fonksiyonlarını bozar.
Hücrenin nükleer kimyasını
(DNA,RNA) yıkımlar. Bu nedenle
mikroorganizmalar
tarafından direnç gelişmez.
4. Düşük konsantrasyonda
dahi yüksek etkinliğe sahiptir.
5. Biyofilm tabakasının yok
olmasında mükemmel etkinliğe
sahiptir.
Ortamdaki biyofilm tabakasını
giderir ve devamlı kullanımda
tekrar oluşmasını engeller.
6. Biyolojik olarak %99'dan
fazla su ve oksijene ayrışır.
7. Kolay hazırlanır ve kullanılır.

8. Geniş spektrumlu antimikrobiyal
ajandır. Gram pozitif, Gram negatif,
aerob, sporlu bakteriler, zarflı,
zarfsız virüsler, mantar, maya, küf,
amip, alg ve protozonlar üzerinde
yüksek etkinliğe sahiptir.
9. Uygulama dozlarında
korozyona neden olmaz.
10. Koku ve renk değişikliğine
neden olmaz.

iŞLETMELERDE
OXIVIR PLUS
KULLANIM
ALANLARI VE
DOZLARI

Sulama Suyu Dozlama ve Dezenfeksiyonu
Dozaj: Sulama suyu için genelde 60-65 ppm arasında su dozlaması yapılır. Oxivir Plus’ta ise 10–20 ppm
arasında su dozlaması uzun süre (16 saat) etkili olur. Stabilitesini kaybetmemiş olan Oxivir, bu arada
bitkiye verildiğinde alttaki sorunları da en aza indirecektir. Ayrıca bu sayede size fiyat avantajı ile size
çözüm sunacaktır.
Sera Giriş – Çıkışı
Dozaj: Sera giriş - çıkışında paspaslara %1- 1,5 uygulanarak 16 saat kullanılabilir.
Sera İçi Yüzey Dezenfeksiyonu
Dozaj: Sera içerisinde tüm yüzeylere sera boşken %2,5 uygulama yapılır.
Hastalıkla Mücadele Uygulaması
Dozaj: Sera içerisinde hastalık varsa mücadele amaçlı, 5 gün arayla ilaçlama makinesi ile 100 litreye 1
litre ve boomdan da 3 litre yoğun uygulama yapılır.
Viyol Dezenfeksiyonu
Dozaj: Üretimden çıkan viyoller daldırma usulüyle, spreyleme usulüyle veya viyol yıkama makinesinde
%1,5–2 ile dezenfekte edilir.
Yoğun Bakım Dezenfeksiyonu
Dozaj: Fidelik yoğun bakım ünitelerinde günlük olarak tüm yüzeyler ve tüm ekipmanlar %1 ile dezenfekte edilir.
Çimlendirme Odaları Dezenfeksiyonu
Dozaj: Çimlendirme odaları, üreme olmaması için içeride bitki varken dahi günlük olarak % 0,3 ile
dezenfekte edilir.
Tohum Atım Ünitesi Dezenfeksiyonu
Dozaj: Tohum atım ünitesi ve viyol dolum ünitesinden bulaşmaları engellemek için spreyleme olarak
dolum yapılmadan 30 dakika önce %2,5 ile makine ve çevresi dezenfekte edilir.
Otomasyon, Paketleme ve Sevkiyat Alanı Dezenfeksiyonu
Dozaj: En çok hareketliliğin olduğu bu alanlar günlük veya 2 günde bir %1 ile dezenfekte edilir.
Aşılı Fide Odaları ve Aşı Dezenfeksiyonu
Dozaj: Fideliğin en hassas olan bu kısmında;
• Günlük dezenfeksiyon için %1, aşı kısmına ise %0,10 spreyleme uygulama yapılır.
• Aşıda kullanılan malzemeler mesai bitiminde %1, gün içerisinde % 0,5 ile dezenfekte edilir.

DIVOSAN
FORTE VT6
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonunda
kahraman gibi savaşır, hastalıkları yok eder!
Divosan Forte, stabilize %15 perasetik asit
içeren köpüksüz ve kolay durulanan bir üründür.
Ürün özellikleri:
• Bakteriler, maya, mantar ve virüsler gibi
hastalık etmeni mikroorganizmalara karşı
etkilidir.
• Gıda ile temas eden yüzeylerin, alet ve
ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır.
• Otomatik dozajlama sistemleri kullanıma
uygundur.
Kullanım önerisi:
Kullanılacak alan özelliklerine bağlı olarak,
%2-%2,5 dozda, otomatik dozajlama ile
kullanılabilir.

Belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş
"Gıda ile Temas Eden Yüzeylerin"
dezenfeksiyonunda izinli Biyosidal
Ürün Ruhsatnamesi.
Tüm Avrupa normları (EN metodları) testlerine
ek olarak; Clavibacter michiganesis,
Fusarium spp. ,Botrytis cinerae gibi tarım
alanlarında görülen hastalık etmeni
mikroorganizmalar için etkinlik testi raporu.

TITAN VIAGRI
PLUS VT49
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda kullanılan ekipmanların
dezenfeksiyonunda güçlü ve etkili formül
Viragri Plus, glutaraldehit ve dörtlü amonyum
bileşiklerinin (QAC) solüsyonundaki dengeli bir
karışımını içeren, geniş spektrumlu bir
dezenfektandır.

Kullanım önerisi:
Kullanılacak alan özelliklerine bağlı olarak,
%1-%1,5 dozda, otomatik dozajlama ile
kullanılabilir.

Ürün özellikleri:
• Gıda ile temas eden yüzeylerin, alet ve
ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır.
• Bakteriler, maya, mantar ve virüsler gibi
hastalık etmeni mikroorganizmalara karşı
etkilidir.
• Bütün kaba kirlerin çıkartılması, yüzeylerin
tam olarak temizlenmesi ve durulanmasından
sonra kullanılan dezenfektan amaçlı son
üründür. Tarım alanlarında ekipmanlarda ve tüm
yüzeylerde kullanımı uygundur.
• Otomatik dozajlama sistemleri kullanıma
uygundur.

Belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş "Gıda ile
Temas Eden Yüzeylerin" dezenfeksiyonunda
izinli Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi.
Tüm Avrupa normları (EN metodları) testlerine
ek olarak; Clavibacter michiganesis, Fusarium
spp. ,Botrytis cinerae gibi tarım alanlarında
görülen hastalık etmeni mikroorganizmalar için
etkinlik testi raporu.

TITAN SUPER
DILAC VA4
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında süper çözüm!
Sulama sistemi içerisinde bulunan kireç,
yosun, gübre tortusu, bio film tabaka,
hastalık patojenleri, organik tabakaların
komple hat temizliği ve
dezenfeksiyonunda kullanılır.

Ürün avantajları:

• İnorganik kireç birikimlerini temizleyerek
işlem verimliliğinin artmasına yardımcı olur.
• Yeni paslanmaz çelikten olan CIP ve şişe
yıkama ünitelerinin pasivizasyonu için kullanılır.
• Ürün, sürekli istenen konsantrasyonda
Ürün özellikleri:
solüsyon elde edilebilmesini sağlayan iletkenlik
• Kalsiyum okzalat (birataşı) dahil inorganik esaslı otomatik dozajlamaya uygundur.
kireç oluşumlarını çözmekte son derece
• Otomatik dozajlama sistemleri kullanıma
etkindir.
uygundur.
• Düşük köpüklü yapısı ile yüksek basınç ve
türbülanstaki CIP uygulamalarına çok
Güvenli Kullanım İçin
uygundur.
Aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklardan ve güneş
• Ekonomik kullanım sağlar.
ışığından uzakta, kendi ambalajında kapalı
• İletken özellikli bir sıvıdır, otomatik
olarak veya onaylanmış stok tankında
dozajlama ve kontrole uygundur.
stoklayın.

DIVERGARD 220
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Kuvvetli asit, inhibitörler ve yüzey aktif maddeler içeren sıvı kireç temizleyicidir.
Ürün özellikleri:
• Özellikle kireçle birlikte silika tuzlarının oluşturduğu
birikintileri ve demir oksitleri (pas) çözer ve temizler.
• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde asidin etkisini
artırır ve bu sayede temizlik süresini kısaltır.
• Alüminyum, galvaniz çelik, pirinç ve paslanmaz metaller
üzerinde kullanılması tavsiye edilmez.
• Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya
stok süresince verim kaybı yaşanmaz.

DIVERGARD 221
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Kuvvetli asit, inhibitörler ve yüzey aktif maddeler içeren sıvı kireç temizleyicidir.
Ürün özellikleri:
• Sertlik tuzlarının oluşturduğu birikintileri (kireç) ve
demir oksitleri (pas) çözer ve temizler.
• İçerdiği aktif maddeler sayesinde asidin etkisini artırır ve
bu sayede temizlik süresini kısaltır.
• İçerdiği inhibitörler sayesinde özellikle bakır ve alaşımları,
çelik vb. metallerin yüzeylerini korur.
• Alüminyum, galvaniz çelik, pirinç ve paslanmaz metaller
üzerinde kullanılması tavsiye edilmez.

DIVERGARD 222
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Sülfamik asit, inhibitörler ve yüzey aktif maddeler içeren
toz kireç ve pas temizleyicidir.
Ürün özellikleri:
• Sertlik tuzlarının oluşturduğu birikintileri (kireç) ve
demir oksitleri (pas) çözer ve temizler.
• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde asidin etkisini artırır ve
bu sayede temizlik süresini kısaltır.
• İçerdiği inhibitörler sayesinde özellikle bakır ve alaşımları,
çelik vb. metallerin yüzeylerini korur.
• Özellikle paslanmaz çelik, çinko ve galvaniz üzerinde kullanılması uygundur.
• Toz halinde olması nedeniyle kullanıcı için güvenlidir.
• Duş başlıkları ve musluklarda kireç giderici olarak da kullanılabilir.

DIVERGARD 228
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Yeni devreye alınacak soğutma sistemlerde yağ, toz ve demir oksitlerin nötr
temizliğinde kullanılır.
Ürün özellikleri:
• Nötr pH değerinde (pH=7) uygulandığından sistemi
oluşturan metallere zarar vermez.
• İçerdiği organik maddeler sayesinde demir oksitleri temizler ve
bu sayede sistemi şartlandırmaya hazırlar.
• İçerdiği yüzey aktif maddeler sayesinde metal koruma
yağlarının temizlenmesini sağlar.
• Asit kullanımını ortadan kaldırarak güvenli çalışma ortamı sağlar.
• Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya
stok süresince verim kaybı yaşanmaz.

DIVERGARD
3110
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Organik ve inorganik korozyon inhibitörleri içeren, sıvı, korozyon önleyicidir.
Yumuşak, distile ve demineralize su ile beslenen kapalı devre soğutma
sistemlerinde uygulanır.
Ürün özellikleri:
• İçerdiği inhibitörler sayesinde çelik, bakır ve sarı metaller
üzerinde korozyona karşı koruma sağlar.
• Korozyonu önleyerek ısı transfer yüzeylerinde
enerji tasarrufu sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.
• Metal yüzeylerde pasivasyon (koruyucu film tabakası) sağlar.
• Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya
stok süresince verim kaybı yaşanmaz.
• Kromat içermez. Stok süresince verim kaybı yaşanmaz.

DIVERGARD
3140
SERANIZA iYi BAKIN!

Seralarda hatların bakımında paslara pes ettiren güçlü formüller
Organik ve inorganik korozyon inhibitörleri içeren, sıvı, korozyon önleyicidir.
Yumuşak, distile ve demineralize su ile beslenen kapalı devre soğutma
sistemlerinde uygulanır.
Ürün özellikleri:
• İçerdiği inhibitörler sayesinde çelik, bakır ve alüminyum içeren
metaller üzerinde korozyona karşı koruma sağlar.
• Korozyonu önleyerek ısı transfer yüzeylerinde enerji tasarrufu
sağlar ve sistemin ömrünü uzatır.
• Metal yüzeylerde pasivasyon (koruyucu film tabakası) sağlar.
• Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya stok
süresince verim kaybı yaşanmaz.
• Kromat içermez.
• Antifrizler ile uyumludur.

YENi
NESiL
EL
HİJYENİ
IntelliCare

Fotoselli kullanımdan manuel kullanıma
sorunsuzca geçiş yapabilen ilk hibrit sistem.
GELECEĞİN DISPENSER TEKNOLOJİSİYLE
EKSTRA HİJYEN SİZİN ELİNİZDE
• Patentli fotoselli dispenser
• Ürün görünürlüğü sağlayan geniş ekran
• Siyah ve beyaz renk seçenekleri
• Azalan ürün miktarı ve düşük batarya uyarısı
• Akıllı El Hijyeni Yönetimi'ne entegrasyon
• Su ve kimyasala karşı dayanıklı
• 1.3 L'lik geri dönüştürülebilir ambalajlar
• Kolay temizleme, ayarlanabilir dozajlama
• Aynı dispenserda sıvı ve köpük ürün kullanımı
• Batarya ömrü kontrolü

Diversey Kimya San. ve Tic. A.Ş.
İçerenköy Mah. Bahçelerarası Sk. No: 43
34752 Ataşehir/ İstanbul
Tel: +90 ( 216 ) 578 64 00
www.diversey.com

