
‘s Werelds meest milieuvriendelijke 
en kosteneffectieve behandeling van 
gevaarlijke afvalstoffen, lekkages en 
verontreiniging

Oil Spill Eater II



Olielekkage eter II (OSE II) is ‘s werelds meest milieuvriendelijke 
en kostenbesparende bioremediatie product om gevaarlijke 
afvalstoffen, lekkages en verontreiniging te beperken.

De OSE II is een milieuvriendelijke opruimmethode, omdat deze 
gebruik maakt van het eigen bioremediatie proces van de natuur 
om gevaarlijke stoffen effectief te elimineren.

OSE II is geen bacteriën- (bug), kunstmest- of dispergeerproduct. 
Het is een biologisch enzym dat de afvalstoffen omzet in een 
natuurlijke voedselbron voor de inheemse bacteriën in het milieu. 
Het eindresultaat is alleen CO2 en water.

Koolwaterstoffen
Bioremediatie- 
product

Wanneer OSE II op een olievlek wordt aangebracht, begint de moleculaire 
structuur van de olie onmiddellijk af te breken en verdwijnt deze in korte 
tijd zichtbaar.

Biosurfactanten helpen door een verbinding aan te gaan met de 
oliemoleculen en de covalente- en ionische bindingen af te breken, 
waardoor kleine micellen (oliedruppeltjes) ontstaan.

Het proces vermindert snel de toxiciteit van de olie, waardoor deze beter 
biologisch beschikbaar is voor inheemse bacteriën die de olie vervolgens 
als voedselbron gebruiken.

OSE II bevat voedingsstoffen die inheemse bacteriën aantrekken die snel 
koloniseren/in aantal groeien, waardoor de remediatie wordt versneld.

OSE II bevat GEEN vreemde bacteriën of niet inheemse organismen.

De bacteriën consumeren de olie snel met behulp van OSE II-
voedingsstoffen en enzymen totdat alles is omgezet in CO2 en water, 
waardoor de olie uit het milieu wordt verwijderd.

Dus wat is nu precies een 
natuurlijke Bioremediatieproces?

OSE II vermindert 
schoonmaakkosten 
en elimineert blijvend 
het gevaarlijke 
afvalstoffenprobleem 
zonder dat secundaire 
sanering nodig is.

OSE II kan worden toegepast d.m.v. oppervlaktespray-apparatuur, zoals 
een kleine handtank, een op de rug gedragen tank, grote mengtanks met 
mechanische pompinrichtingen, schepen met bomen voor het sprayen 
van brede paden of spray-inrichtingen in vliegtuigen of helikopters. 
OSE II kan worden toegepast door educator-systemen vanuit schepen, 
brandweerauto’s enz.

De gebruikelijke mengverhouding is 1:50 (1 L OSE II gemengd met 50 L 
niet gechloreerd water).

De hogere concentraties worden gebruikt voor oudere of ernstigere 
lekkages om het proces te versnellen.

De proces-schoonmaaktijd varieert van enkele uren tot enkele weken, 
afhankelijk van het type koolwaterstof en lekkage.

Verontreiniging opschonen, beheerd en geleverd met volledige 
milieutechnische voordelen voor WATERZUIVERINGSFACILITEITEN

Toepassingsmethoden

Een reinigingsprocedure van één 
stap; meestal is er geen noodzaak 
voor extra reinigingsprocessen, 
zoals het verzamelen en afvoeren 
van afvalwater.

Olielekkages worden behandeld 
en verdwijnen zichtbaar weer 
snel. ...Het eindresultaat is simpel: CO2 en water

OSE II is een brandvertrager: De ontvlambaarheid 
van het mengsel wordt sterk verminderd of volledig 
geëlimineerd.

OSE II kan ondergrondse lekkages behandelen.

OSE II kan alle soorten koolwaterstoflekkages 
behandelen, van vliegtuigbrandstof, smeermiddelen, 
zware stookolie tot en met ruwe olie.

Oliedruppel-micelle

Biosurfactanten, 
hoofd oplosbaar in water

Enzyme

OLIE

Staart oplosbaar in olie

Oil Spill Eater II de natuurlijke oplossing!



Tel:  +44 (0)118 930 4321

The Old Brewery, 2 Brewery Court, High Street,  
Theale RG7 5AH, United Kingdom

US Environmental Protection Agency, National Contingency Plan (EPA 
NCP List)

Australia Oil Spill Control Agent (OSCA registered)

UK Marine Management Organisation Approval (MMO Approval)

BELANGRIJKSTE GOEDKEURINGEN & VERMELDING

• Olielekkages op oceanen, meren enz.

• Asfalt- en betonmorsingen

• Brandstoftank reinigen

• Ondergrondse morsingen

• Scheepsdekken reinigen

•  Ballastwatertankreiniging

• Bilgetank reinigen

• Olie/waterseparator reiniging

• Luchthavenasfalt en -platform reiniging

• Afvalwaterzuiveringsinstallatie-olie/water-

      separatortank reiniging

• Reiniging van alle soorten olielekkages

Typerende Toepassingen

Gedistribueerd in het VK & Europa 
door A&S International 

www.osei.us

www.aands.international

Aggregatietoestand Vloeistof, dezelfde dichtheid als water

Kleur Geel tot Bruin

Geur Enigszins de geur van gisten

Dichtheid Hetzelfde als water

Dampdichtheid Hetzelfde als water

Druppelpunt Hetzelfde als water

PH 7.1

Fysische Eigenschappen

HOUDBAARHEID
OSE II heeft een aanbevolen houdbaarheid 
van 5 jaar. Na 5 jaar bij optimale 
opslagtemperatuur, treedt een geschatte 10% 
afname per jaar in producteffectiviteit op


