


Biosativa	on	bioaktiivinen	vesiliukoinen	pesuainetiiviste,	jonka	täysin	biohajoava	
vaikuttava	aine	liuottaa	vaikeatkin	värjäytymä-	ja	rasvatahrat.	Valmistettu	
luonnollisista	aineosista	
•  puhdistusaine	joka	irrottaa	tehokkaasti	likaa	ja	rasvaa	
•  elintarviketurvallinen	
•  ihoystävällinen,	ei	sisällä	ihmiselle,	eläimelle	tai	luonnolle	haitallisia	aineosia	
•  allergiatestattu	
•  100%	biohajoava	
•  Green	Apple	Award	palkinnon	voittaja	
Käyttöesimerkkejä:	
•  Kotitaloudet,	keittiöt,	saunat,	huonekalut,	tekstiilit	
•  Suurkeittiöissä,	leipomoissa,	hoteleissa,	kaikissa	tiloissa	
•  Terveydenhoitotilat,	hoitolaitokset	
•  Teollisuudessa	esimerkiksi	autokorjaamoissa,	huoltoasemailla	
•  Ympäristön	puhdistukseen	esimerkiksi	rakennustyömailla,	rautatie-,	lento-,	ja	
linja-autoasemilla	

•  Hajujen	neutralisoimiseen	ja	erityisesti	öljyn	aiheuttamiin	hajuhaittoihin	
•  Vesihuollon	ja	jätevedenkäsittelylaitoksen	puhdistustöihin	
•  Maaperän	ja	viljelymaan	puhdistukseen	
•  Tuotetta	voidaan	käyttää	koneellisessa	pesussa	esim.	Lattiat,	
höyrypuhdistimessa	tai	painepesurissa.		

•  Tuotetta	voidaan	käyttää	öljyntorjuntaan.	
Käyttö:	
Yksinkertainen	tee-se-itse-sovellus	tekee	siitä	käyttäjälle	soveltuvan.	
Laimennetaan	lämpimään	veteen	ja	ravistetaan	ennen	käyttöä.	Katso	eri	
kohteiden	sekoitussuhteet	taulukosta.	Testaa	laimennettua	seosta	ensin	
huomaamattomaan	kohtaan.	Kostuta	pinta	kosteaksi	esim.	Ruiskuttamalla,	harjaa	
tai	pyyhi	pinta	puhtaalla	pehmeällä	harjalla	tai	liinalla.	Huuhdo	pinta	lopuksi	
vedellä.	
	
Maahantuojan	tuotetunnus:	NanoGo	BIOSATIVA	
Saatavissa	olevat	pakkauskoot:	
250	ML,	1000	ML,	10	000ML,	1	000	L		IBC-kontti.	
Sisältää:	
Hiiva-kasvisöljy	kondensaatteja,	suola-uutteita,	5-15%	anionisia	tensidejä	(pinta-
aktiivisia	aineita),	5%	amfoteerisia	tendsidejä	(pinta-aktiivisia	aineita),	vettä.	
	
HUOM:	
Pidä	lasten	ulottumattomissa.	Vältettävä	kosketusta	silmiin.	(Tehokas	rasvan	
poistaja.)	
Jos	ainetta	joutuu	silmiin,	huuhdo	huolellisesti	vedellä	usean	minuutin	ajan.	
Poista	piilolinssit,	mikäli	niin	voi	tehdä	helposti,	ja	jatka	huuhtomista.	
	
	
	
	
	
	



Laimennusohjeita	käyttökohteen	mukaan:	
	
Kodin 	Tekstiilipintojen 		
Yleispuhdistukseen															1:10	–	1:100 	puhdistukseen 	 	1:10	–	1:30	

	kaikki	tekstiilit,	vaatteet	
	
Uunien,	liesitasojen 	Astioiden	
keittiövälineiden	ym													1:10 	puhdistukseen 	 			1:10	–	1:20	
	
Lattianpesuun																								1:10	–	1:20 	Lasien	ja	ikkunoiden													1:60	–	1:300	
	
Saunan	terassien	ym 	Metalli-	ja	muovipintojen	
puupintojen	puhdistukseen1:10	–	1:20 	puhdistukseen 	 				1:10	–	1:30	
	
Koneiden,	moottoreiden, 	Tankkauspisteiden,	
metallipintojen	vaikean	rasvan 	korjaamoiden	ym.	
ja	lian	poistoon																							1:5	–	1:10 	puhdistukseen 	 					1:10	
	
Betoni,	kivi,	huokoisten 	Höyrypuhdistus	esim.	
pintojen	tahran	poistoon						1:10	–	1:60 	auton	moottoritila, 						1:30	

	kylpyhuoneet	
	
Lattian	ja	yhdistelmäkoneilla 	Painepesurilla	
Puhdistus																																	1:40	–	1:150	peseminen 	 	 							1:60	–	
1:200 	 		
	
	
	
YHTEYSTIEDOT	
Maahantuoja:		
Wellbiit	Oy	
Y-tunnus	2658430-7	
Vattuniemenkatu	15	B	
02100	Helsinki	
www.wellbiit.com			NanoGo™	nanotekniikan	puhdistus,	desinfiointi,	pinnoitus	
yrjo.blafield@wellbiit.com	
	+358	50	319	311	
tapio.kulokoski@wellbiit.com	
050	5986208		
myynti@wellbiit.com	
	





Voinko puhdistaa kankaita Biosativalla®�? 
 
Kyllä voit. Biosativa®� on erityisen tehokas puhdistusaine, joka poistaa tahroja myös matoista ja 
kankaista. Sitä voidaan käyttää myös esipesussa ja se sopii täydellisesti myös vaatteiden, kuten paidan 
kauluksien ja urheilukenkien puhdistamiseen jne. 
 
 
Onko Biosativa®� haitallinen eläimille tai kasveille? 
 
Riippumaton tutkimus vahvistaa, että Biosativalla®� ei ole haitallista vaikutusta kasveille tai 
eläimille. Useat yritykset käyttävät Biosativaa teiden ja polkujen puhdistamiseen, koska Biosativa ei 
ole haitallinen ympäristölle. 
 
 
Voinko sekoittaa Biosativaa®� kuumaan veteen? 
 
Biosativaa voi sekoittaa kuumaan veteen, ja muihin putkien puhdistusaineisiin; kuuman veden 
käyttäminen vahvistaa puhdistusvaikutusta öljyisillä pinnoilla. Biosativaa voidaan käyttää myös 
höyrypuhdistuskoneissa 
 
 
Mitä en voi puhdistaa Biosativalla? 
 
Biosativa®� Puhdistaa lian ja tahrat miltein kaiken tyyppisiltä pinnoilta. Silti on järkevää testata 
tuotetta ensimmäisenä sellaisessa kohdassa, joka ei ole helposti näkyvissä. 
 
 
Mikä on Biosativan paras sekoitussuhde? 
 
Biosativa tulee aina laimentaa vedellä ennen käyttöä. Sekoitussuhde riippuu siitä, kuinka likainen 
puhdistettava pinta on. Esimerkkejä: 
 
Sekoitus 1/5 (Biosativa sekoitetaan veteen suhteessa 1/5) on voimakkain sekoitussuhde. Tällä seoksella 
on käyttöä esimerkiksi uunin puhdistukseen. 
 
Sekoitus 1/10 (Biosativa sekoitetaan veteen suhteessa 1/10) toimii parhaiten mm. pahasti likaantuneen 
lattian, vanteiden, likaantuneiden mattojen tai puutarhakaluston puhdistamiseen. 
  
Sekoitusta 1/20 (Biosativa sekoitetaan veteen suhteessa 1/20) voidaan käytetään keittiön pinnoilla, 
kylpyhuoneessa, lattiapinnoilla ja autojen puhdistuksessa jne. 
 
Sekoitusta 1/50 (Biosativa sekoitetaan veteen suhteessa 1/50) on hyvä käyttää arkisessa siivouksessa 
kuten mm. ikkunoiden pesussa, pöytien pyyhkimessä ja auton tuulilasin puhdistuksessa jne.  
 
 
Onko Biosativa®� 100% “luonnollinen”? 
 
Kyllä, Biosativa®� valmistetaan täysin luonnollisista raaka-aineista. Biosativa on palkittu usealla 
palkinnolla toimivuudestaan. 
Suurin osa “Eko” puhdistusaineista ei koostu kokonaan luonnollisista ainesosista. Jos esimerkiksi 
käytät tällä hetkellä kaupasta ostettua puhdistusainetta, joka tuoksuu appelsiiniltä tai sitruunalta, 
luultavasti tuotteen haju luodaan kemiallisella prosessilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onko Biosativa®� hapokas? 
 
Biosativa®� on emäksinen.  Biosativan puhdistusseoksen pH-arvo riippuu sen sekoitussuhteesta. 
Suurinpiirtein puhdistusseoksen pH-arvo on noin  pH10. 
 
 
Hiiva on vaikuttava aine Biosativassa; onko hiiva vielä käymistilassa Biosativaa käyttäessä? 
 
Hiiva ole enää käymistilassa Biosativaa käyttäessä, mutta silti hiiva on tärkeä osa aineen toimivuuden 
kannalta. 
*Muokkaa proteiineja tai muita biologisia makromolekyylejä lämmöllä, hapokkuudella tai mulla 
reaktiolla, joka muokkaa sen molekyylirakennetta. 
 
 
Biosativa on luonnollinen tuote, täten se myös reagoi hapen kanssa avaamisen jälkeen. 
 
 
Tulevatko kaikki Biosativan ainesosat uusiutuvista lähteistä? 
 
Kyllä 
 
 
Mikä on Betaiini? 
 
Betaiinia saadaan sokerijuurikkaasta ja sitä voidaan hyödyntää useaan tarkoitukseen. 
Sitä voidaan esimerkiksi käyttää ravintolisänä. 
 
 
Miksi Biosativa näyttää sakealta?  
 
Avaamisen jälkeen ja tietyissä ilmasto-olosuhteissa Biosativa  voi näyttää sakealta, ja se ei tarkoita 
tuotteen pilaatumista. 
 
 
Voinko säilyttää Biosativaa®� pullossa ja käyttää sitä uudelleen kuukauden sisään? 
 
Bioastiva on suunniteltu käytettäväksi laimennettuna, mutta se tulee käyttää suhteellisen nopeasti 
laimennuksen jälkeen. 
 
 
Mitä ovat natriumkarbonaatti, Natrium-sitraatti 
ja Natrium polyfosfaatti? 
 
Natriumkarbonaatti eli sooda. Soodaa on käytetty jo vuosisatoja siivouksessa. Biosativassa sitä 
käytetään PH-arvon tasapainottamiseen. Natriumsitraattia käytetään tyypillisesti ruuassa ja juomissa. 
Se kykenee estämään myös seoksen hapokkuutta. 
 
Natriumpolyfosfaatti tunnetaan myös sodiumpolyfosfaattina ja sitä hyödynnetään tyypilliisesti 
leipomisessa. 
 
 
Voinko säilyttää Biosativaa®� pullossa ja käyttää sitä uudelleen kuukauden sisään? 
 
Bioastiva on suunniteltu käytettäväksi laimennettuna, kuitenkin se tulee 
käyttää kahden viikon kuluessa laimennuksen jälkeen.  
Kahden viikon jälkeen seoksesta saattaa tulla pahanhajuinen, sillä tämähän 
on luonnon tuote! 
 
 


































