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AyDo™ Water Oil Safe formülü,
Petrol/yağ temizleme sistemleri için
geliştirilmiştir. Petrol ve türevlerinin
bulaştığı tüm yüzeylere Püskürtülebilir.
Temizleme işlemini çok kolaylaştırır.
AyDo™ Water Oil Safe formülünün tatbik
edilmesi için ekstra bir ekipmana ihtiyaç
bulunmamaktadır.

Temizlenecek yüzeye püskürtülmesi yeterlidir. Rafineri, Petrol Boru 
Hattı, Petrol istasyonları, Atık Tankları vb. yerlerin temizlenmesinde 
kolaylıkla kullanılır. AyDo™ Water Oil Safe, Hidrokarbon ile 
doğrudan tepkimeye girerek, kirliliğin doğal besin maddelerine (bio
nutrient) dönüşümünü gerçekleştirir. 

faunasını ya da toprağı besler.
Kimyasal maddelerden yapılan deterjanlar zehirlidir ve asla doğada
tamamen çözülmezler. %20-25 kadar tehlikeli artıklar bıraktığı uzun
yıllardır bilinmektedir. Bu deterjanlar, petrol atıklarını tam olarak
temizlemedikleri gibi, atıkları çevreye zarar vermektedir.

Temizlenen bölgeye 
bağlı olarak (toprak ya 
da su), sonuçta ortaya 
çıkan doğal besin 
maddeleri (bio
nutrient), toprağa ya da 
suya karışarak su 
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AyDo™ Water Oil Safe
çevre dostudur. 
Hidrokarbonları, yararlı 
maddelere
dönüştürme sürecinde 
çevreye ya da hiçbir 
canlıya zarar vermez. 
Temizlik yapılan yerde 
yaşamın devamı için 
önemli bir kaynak 
oluşturulur.

Aşınmayı engelleyici özelliği sayesinde malzemelere, mekanik 
akşamlara, petrol endüstrisi ve taşımacılığında kullanılan araçlara 
zarar vermez.
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 Tatbik edildiği yerin yüzeyini koruyucu nano bir film
oluşturarak aşınmayı engeller.

 Tüm yüzeylerdeki her türlü petrol, petrol türevleri ve
petrokimyasal kirlenmelerine karşı kolayca kullanılabilir. Tüm
petrol artıklarını ve çökeltilerini temizleyerek gerçek bir
temizlik sağlar. Petrol ve petrokimya tesislerindeki tıkanmış
petrol borularının açılması işlemlerinde çok kolayca

karmaşık ve özel yöntemlere ihtiyaç duymadan kendi kendine
görevini yerine getirir.
 Petrol ve türevlerinin taşımacılığında kullanılan Kara ve deniz

araçları, doğal yaşamı ve suları kirletme riski olmadan
formülle doğrudan yıkanarak temizlenir. Üstelik, bu
temizleme işleminin sonucunda ortaya çıkan doğaya yararlı
atıklar su faunasına besin kaynağı olarak kazandırılır.

 AyDo™ Water Petrol Safe ürünümüz ise akaryakıt sızıntılarını
bertaraf etmekte de çok başarılıdır.

uygulanır, son derece
güvenli ve etkilidir. Formül,
temizlik işçileri için
tamamıyla güvenlidir ve
tatbiki için özel bir giysi ya
da cihaz gerektirmez.
 Her türlü petrol sızıntısı
ve dökülmelerine karşı 
kullanıldığında, formül 

5L,10,L,30L,100L,1,000L ve kişisel kullanım için 
(700cc) ambalajları vardır.
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İnorganik (Pas-Yağ) Temizleyici

Her tür yüzeydeki kir, pas, is, yağ 
ve yağ kalıntılarını temizler.
Ovalama gerektirmez, yüzeyleri 
çizmeden kirleri kolayca çıkarır, 
kullanımı çok kolaydır.

Her türlü sanayi ekipmanlarının ya da makinelerin 
metal yüzeylerinde kullanılabilir. Ek olarak 
herhangi başka bir deterjan ya da kir çözücü 
kullanılmasına gerek yoktur.
Uygulandığı yüzeylerde özel bir koruyucu tabaka 
bırakarak tekrar kir birikmesini geciktirir ve metal 
aksamları yıpranmaya karşı korur.
Paslanmayı durdurur ve metal aksamların tekrar 
pas tutmasını geciktirir.
Uygulandığı metal yüzeylere parlak bir görünüm 
verir.
Makinelere, mekanik aksamlara, insan cildine, 
işçilerin ellerine ya da çevreye zarar verecek hiçbir 
asit ya da zehirli madde içermemektedir. 
Tamamen güvenlidir, zehirli atık bırakmaz. 

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım için
(1L) ambalajları vardır.
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Organik (Kan-Yağ) 
Temizleyici

Ağır kan ve yağ gibi organik 
atıkların oluşturduğu kirleri 
temizlemek için üretilmiştir.
Zaman içinde oluşan ağır kokuları 
da giderir.
Uygulandığı yüzeylerde özel bir 
tabaka oluşturarak çabucak tekrar 
kir birikmesini engeller.
Hayvan barınaklarının ya da çeşitli 
araçların temizliğinde kullanılabilir.
İnsan cildine, işçilerin ellerine ya 
da çevreye zarar verecek hiçbir asit 
ya da zehirli madde içermemez. 
Tamamen güvenlidir. 

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım için
(1L) ambalajları vardır.
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Arabanızın tüm iç döşemelerini ve diğer iç 
yüzeylerini koruyarak derinlemesine temizlik 
yapar.
Arabanızın boyasını güneş ışınlarından ve 
aşırı kuruluktan koruyarak parlak bir 
görünüm verir.
Her türlü döşeme üzerinde kullanılabilir.
Her türlü boya, krom kaplama, paslanmaz 
çelik, demir ya da alüminyum gibi yüzeylerde 
hiçbir hasar verme riski olmadan kullanılabilir.
Hem araba yıkama makinelerinde hem de elle 
araba yıkanırken kullanılabilir.
Kaporta üzerindeki eski yağ ve gres lekeleri, 
güç harcamadan temizlenebilir.
Bütünüyle güvenlidir ve biyolojik 
olarak %100 çözülebilme özelliğine
sahiptir. 

Çevreye zarar veren hiçbir madde 
ihtiva etmez.
Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel 
Kullanım için (1L) ambalajları vardır.

Oto Temizleyici

Otomobillerin kaportasında bulunan her 
türlü kiri söker, parçalar ve yok eder.
Arabanızın kaportasını koruyarak 
aşınmayı engeller.
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Metal Temizleyici

Her tür metal yüzeydeki aşırı
paslanmayı, oksitlenmeyi ve kiri çıkarır.
Uygulandığı yüzey üzerinde özel bir
koruyucu tabaka bırakarak, yüzeyin
tekrar paslanmasını, aşınmasını ya da

kirlenmesini uzun süre önler ve metal 
yüzeylere parlak bir görünüm kazandırır. 
Aşındırıcı ya da yıpratıcı olmadığından metal 
yüzeylere hiçbir zarar vermez.
Paslanmayı ve aşınmayı engelleyici olarak 
üretilmiştir. 
İnsan cildine, işçilerin ellerine ya da çevreye 
zarar verecek hiçbir asit ya da zehirli madde 
içermemektedir. 
Tamamen güvenlidir. 

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım 
için (700cc) ambalajları vardır.
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Sanayi Tipi Temizleyici

Dış yüzeylerden her türlü pas, kir, yağ,
hayvansal yağ, petrol atığı, eksoz dumanı,
kurum/is/pas lekeleri ve zaman içinde
kararmaya neden olan inatçı lekeleri
kolayca çıkarır.

Güçlü bir ovalama gerektirmez, kullanımı çok 
kolaydır, uygulandığı yüzeyleri çizmez. Evlerin, 
apartmanların ön cephelerini kaplayan yüzeylerde, 
eski ya da yeni heykel ve Tarihi anıtlarda kolaylıkla 
kullanılabilir. Ek olarak herhangi bir deterjan, kir 
çözücü ya da aşındırıcı kullanmaya gerek yoktur. 
Uygulandığı yüzeyler üzerinde özel bir koruyucu 
tabaka oluşturarak tekrar kir birikimini ya da 
yüzeylerin bozulmasını uzun süre engeller. 
Özellikle şehirlerdeki çevre kirliliğinin sebep olduğu 
nedenlerden ötürü yüzeylerin çabuk bozulmasına 
engel olur.
Temizlenen yüzeyler, eski orijinal hallerine geri 
döner. Yüzeylerin gözeneklerinden içine işleyerek, 
ulaşılması zor, işlemeli ve dar yerlerde biriken kirleri 
dahi kolayca temizler. İnsan cildine ya da çevreye 
zarar veren hiçbir aşındırıcı ya da çözücü madde 
içermemektedir. Tamamen güvenlidir.

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım için (700cc)  
ambalajları vardır.
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Koku Giderici

Kötü koku yayan çöp alanlarına, 
kanalizasyon, arıtma tesisleri 
kanarında ki yerleşimler 
alanlarındaki yerleşkelerde 
rahatlıkla kullanılabilir. 
Kullanımı için spreylenerek ya da 
dökülerek uygulama yapılır.

Her türlü kötü kokuyu giderir ve 
metan gazı oluşumunu engeller.

Astım vb. solunum yolu 
hastalıklarının oluşmasına engel 
olur.

Çevreye zarar veren hiçbir 
madde içermemektedir.

Biyolojik olarak doğada %100 
çözünür.

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım 
için (300cc) ambalajları vardır.
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Pas ve Kireç Çözücü

Su boruları, su depoları, musluk, 
metal mobilya, paslanmaz çelikten 
yapılmış araçlar ve döşemeler, 
banyo tesisatları, mutfak araç 
gereçleri gibi metal yüzeylere 
yapışan her türlü organik –
inorganik lekeleri ve kireç 
birikimlerini kolayca çözer.

Ovalamaya gerek yoktur, kesinlikle 
aşındırmaz.

Hoş kokuludur.

Çevreye zarar veren hiçbir madde 
içermemektedir.

Biyolojik olarak doğada %100 
çözünür.

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım için 
(700cc) ambalajları vardır.
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Tabak, ızgara, tava, ocak, fırın 
gibi yüzeylere yapışmış her 
türlü yağ, yemek yanığı vb gibi 
zor leke ve kirleri kolayca çözer 
ve temizler.

Ovalamaya gerek yoktur, 
kesinlikle aşındırma yapmaz.

Hoş kokuludur.

Izgara, Tava, Ocak, Fırın 
Temizleme

Çevreye zarar veren hiçbir madde 
içermemektedir.

Biyolojik olarak doğada %100 çözünür.

Sanayi (5L,10,L,30L) ve kişisel kullanım için 
(700cc) ambalajları vardır.
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Banyo, banyo tesisatları ve 
seramikleri derinlemesine 
temizler.

Yüzeyleri aşındırmaz ve zarar 
vermez.
Hoş kokusuyla yüzeyleri temizler 
ve parlatır.

Banyo / WC Temizleme

Uygulama esnasında ovuşturmaya gerek yoktur.

Hassas yüzeyleri asla aşındırmaz,
Çevreye zarar veren hiçbir madde içermemektedir.

Biyolojik olarak doğada %100 çözünür.

Sanayi tipi (5L,10L,30L) ve ev tipi (700cc) olan 
ambalaj şekilleri vardır.
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Cam / Mobilya Temizleme

Cam, kristal, mermer, ahşap ya da 
sentetik (plastik ya da formika) gibi 
yüzeyleri temizlemede güvenle 
kullanılabilir.
Toz, kir ve yağ lekelerini kolayca 
temizler. 
Ovalama gerektirmez. Tüm 
yüzeyleri aşındırmadan kolayca 
temizler ve parlatır. 
Temizlendiği yüzeyin üzerinde 
bıraktığı koruyucu tabaka sayesinde 
yüzeyde kir birikimini ve

Sanayi tipi (5L,10L,30L) ve ev tipi (700cc) olan 
ambalaj şekilleri vardır.

oluşumunu geciktirir. 
Camlarda buğulanmayı engeller. (Pencerelerde, banyo 
aynalarında, otomobil ayna ve camlarında, 
numaralı gözlüklerde, güneş gözlüklerinde) 
İnsan sağlığı ve çevre için tamamen güvenli ve 
zararsızdır. Havayı kirletmez.
Çevreye zarar veren hiçbir madde içermemektedir.
Biyolojik olarak doğada %100 çözünür.
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AyDo™ Water Cleaner
formülümüz suya
eklendikten hemen
sonra sudaki Biyolojik
ve Kimyasal Oksijen
değeri (BOD ve COD)
oranlarında %60’lık bir
düşüş görülür.
AyDo™ Water sıkı olan

Su moleküllerinin arasını açacağından, suya %30 – %40
oranında daha fazla hava girişi olur. Bu yolla sudan, daha
çok Hidrojen çıkışı, daha fazla Oksijen girişi olur. Bu suyun
yeniden dönüşümüdür, bu yolla suyu özgürleştirip
arındırırız. Suyun sadece yüzeyi değil tamamı moleküller
genişler ve Hidrokarbon bağları yıkılır. Böylece sudaki tüm
kirlilik, çok kısa sürede etkisiz hale gelip bulutumsu
görünümünde proteine (bionutrient’e) dönüşür. Bu yeni
malzeme suyun yüzeyine yükseltilerek Doğal Organik
Gübre olarak dışarı alınır ya da ihtiyacımız yoksa Organik
Balık Yemi olarak dibe çökeltilir.
Şu anda Dünya üzerinde hiçbir teknoloji böyle bir dönüşüm
sürecini gerçekleştiremez.
AyDo™ World Projects System formülleri problemlere
göre sınıflandırılır ve kullanıldıkları alanlara göre mineralize
edilirler. Formüller istenildiğinde Bazik, Alkali ve Nötr
ortamlara göre hazırlanırlar.
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AyDo™ Water
Formülü’nün güçlü bir 
katalizör özelliği vardır 
ve istenilen 
kontrollerde 
kullanılabilir.
Atık su ve 
kanalizasyon 
sistemleri, her yıl

milyarlarca toksik kimyasal maddeyi çevreye 
boşaltmaktadır. Bu da çevre kirliliğine yol açan en büyük 
etkenlerden biridir ve  AyDo™ Water ürünleri 
kullanıldığında buralardaki müdahale edilemeyen 
kirliliklere de ciddi oranlarda müdahale gerçekleşmiş  
olmaktadır.

Sanayi tipi; 1,000L ambalaj şekli vardır.
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Akaryakıt istasyonları ve diğer her türlü
yapılar değişen miktarlarda mutlaka
kirlenmektedirler.
AyDo™ Water Surface Clean, yüzey yıkama
formülü ile, iskele vb. ilave tesisatlar

kurmaya gerek kalmadan sadece püskürterek inatçı
kirlerden, yosunlardan, küflenmelerden, yağlardan,
mantarlardan çok kolayca kurtulabilirsiniz.

AyDo™ Water Surface Cleaner

Sanayi tipi (5L,10L,30L,100L,1,000L) ve ev tipi 
(700cc) olan ambalaj şekilleri vardır.
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AyDo™ Water Surface
Cleaner ile temizlenen 
yüzeyler, oluşan nano
film tabakası 
sayesinde, uzun 
süreler temizliğini 
muhafaza edecektir.
Cilde temasında 
herhangi bir sakınca 
yoktur.

Elle uzanılamayan yerlere su ile karıştırılıp püskürtülerek
uygulanmaktadır.

Malzemeye hiç bir zarar vermeden, üzerinde oluşmuş
kirlilikleri ovalamadan hemen söker alır.
Aşındırıcı değildir.

Çevreye ve Doğaya saygılı bir üründür.
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Yangınlara müdahale ve
alevlerden korunma için,
AyDo™ Water özel
formülü, iki farklı özellikte
üretilmektedir.

•Yangın söndürücü (Fire extinguisher)
•Alev Almazlık (Flame Safe)

AyDo™ Water uygun formülü’nün yangınlara müdahalede 
başlıca işlevi; Hidrojen ve Oksijeni anında birbirinden ayırıp, 
Karbon’un üzerinde nano bir koruyucu film tabakası 
oluşturmaktır. Karbon kuşatılmış olduğundan, tekrar alev

alması mümkün olmaz. Serbest 
kalan Oksijen, çevreye ve tüm 
canlılara zararsız beyaz bir duman 
olarak dağılır. Bu özelliği 
nedeniyle söndürme ortamında 
karbon monoksit olamadığından 
dumandan boğulmalar da olmaz. 

Hidrojen ise kuşatılmış olduğundan artık alev alamaz, ateş
söner. Alev almış olan Karbon, çok süratli bir şekilde ısı
kaybına uğrayarak tamamen söner, yanan maddelerin
tekrar alev alması da kesin olarak engellenmiş olur. Bu
sebeple yangın soğutma çalışmalarına da artık gerek
kalmaz.
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Havada, Denizde, Karada halen kullanılan tüm İtfaiye araç
gereçleri ile kolayca uygulanır.
Uygulanması ve depolanması için özel aparat ve koşullar
gerektirmez.
Aşındırıcı değildir, doğaya saygılı bir üründür.

Sanayi tipi (5L,10L,30L,1,000L) ve ev tipi (1L) 
olan ambalaj şekilleri vardır.

Orman yangınlarında
yüzeyde biriken küllerle
tepkimeye girerek onları
doğal organik gübreye
dönüştürür. Bu suretle
Ormanlar 40 gün sonra
tekrar canlanmaya başlar.
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Karın ve buzun yarattığı tüm tıkanıklık ve
engelleme sorunları doğayı kirleten kimyasal
maddeler kullanılmadan çözülebilir.
Kar ya da buz, AyDo™ Water Snow Safe
Formülü ile eridiğinde ortaya çıkan su saf bir

sudur ve aktığı hiçbir yerde kirlilik yaratmaz.
AyDo™ Water Snow Safe kullanımıyla eriyen kar ve buz
suyu, atmosferdeki hidrokarbon kirliliğinin yeterli ağırlığa
ulaşıp yerçekimiyle yağmur ya da karla yeryüzüne
düşmesiyle oluşmuş olan kirli tortuları ve tozları temizler.

Sanayi tipi (5L,10L,30L,100L,1,000L) ve ev tipi 
(700cc) ambalaj şekilleri vardır.
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Hidrokarbonlardan oluşan
tüm bu tozlu kirlilikler,
moleküler bağlarının
yıkılması sonucu doğal
besin maddelerine (bio
nutrient) dönüştürülür.
AyDo™ Water Snow Safe

sistemi temiz, güvenli, çevreye, İnsanlara, hayvanlara ve
bitkilere karşı tamamen zararsız ve son derecede saygılıdır.
Kışın kar ya da buzlanmanın olduğu, yaya ve her türlü araç
trafiğinin olduğu yerlere kolayca tatbik edilerek, kar ya da
buz engelini ortadan kaldırılır.

Kar ve buzu temizlerken araçların boya, lastik, metal, cam 
ve diğer aksamlarını korur. Malzemelerin tuz döküldüğü 
zamanki gibi zarar görmesi mümkün değildir. Doğada 
kolayca çözülebilir. Uygulandığı yerlerdeki kar ve buzu 
çözerken, o yerlerdeki yağ ve diğer kirlilikleri de çözüp, 
kirliliği doğaya doğal gübre olarak geri kazandırır ve ayrıca 
uzun bir süre donmasını da engeller. 
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Çevreye zarar verebilecek
hiçbir madde içermez.
Biyolojik olarak doğada
%100 çözünür ve çok
ekonomiktir.

AyDo™ Water Snow Safe ürünü, kar yağmaya başlarken
uygulandığında kar’ın buz tutma özelliğini ortadan kaldırır.
Ayrıca buz tutmuş alanlara kullanıldığında buzlanmayı çok
çabuk ve kolayca çözer.
AyDo™ Water Snow Safe sistemi temiz, güvenli, çevreye,
İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere karşı tamamen zararsız ve
son derecede saygılıdır.
Kışın kar ya da buzlanmanın olduğu, yaya ve her türlü araç
trafiğinin olduğu yerlere kolayca tatbik edilerek, kar ya da
buz engelini ortadan kaldırılır.
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AyDo™ Water Proof, 
malzemenin içerisine 
derinlemesine nüfus 
ederek “Manyetik Alan” 
oluşturur ve aynı anda da 
malzemenin üzerinde 
Sano bir film tabakası 
yaratır.

AyDo™ Water Proof, çadır, branda, battaniye, halı, kilim, 
her türlü kumaş, kağıt, karton, sünger, ahşap vb. gibi, çok 
boyutlu tüm malzemeleri uzun süreler için;
• Alev almaz,
• Su geçirmez,
• Bakteri barındırmaz,
• Toz tutmaz,
• Leke olmaz,
• Isı geçirmez
• Ses geçirmez ve
• Eskimesini geciktirir.
AyDo™ Water Proof, bu benzersiz özellikleri ile Dünyada 
bir ilktir.

Sanayi tipi (5L,10L,30L,100L,1,000L) ve ev tipi 
(700cc) ambalaj şekilleri vardır.
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