
Test ve Kontrol 
etkinliğini arttırmak için en önemli unsurlardan biridir. Bunun farkında 
olan Wells kapsamlı test çalışmaları ile diğer üreticilerden 
ayrılmaktadır. 

Reverte® ürünlerini destekleyici testleri en kısa zamanda 
tamamlamak amacı ile Wells özel üretim test kabinleri 
geliştirmiştir. 

Detaylı bilgi için:

www.wellsplastics.com 
www.reverteplastics.com
www.unluteknik.com 

Türkiye Temsilcisi:
Ünlü Teknik Rulman
Ticaret ve Sanayi A.Ş.
1202/1 Sokak No:101/D
Yener İş Merkezi
Yenişehir/İZMİR
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Email: bilgi@unluteknik.com

Reverte, çöp torbaları dahil tüm plastik 

Test ve ürün kontrol imkanı oxo-biyobozunur katkıların

          Wells kendi laboratuarlarında, tecrübeli bilim 
adamları tarafından sürdürülen ürün araştırma - geliştirme 
çalışmalarından gayri, bozunma profil testleri ile de, önerilen katkı 
formülasyonunun, kullanılan ürüne uygunluğu kontrol edilmektedir.



Doğa Dostu 
Oxo-Biyobozunur Katkı 

Wells Plastics, ÇÖZÜM üretir… DEĞER katar 



Oxo-biyobozunurluk 
‘Oxo-biobozunurluk’ terimi iki kelimenin birleşmesi ile oluşmuştur; 
oksidasyon ve biyobozunurluk. Bu yeni terim iki aşamalı bir bozunma 
prosesini tanımlamaktadır: Katkılı plastik ürünlerde Reverte® katkısının 
etkisi ile polimer zincirleri kırılmaya başlar ve kullanım ömrünü 
tamamlayan ürünler doğada biyobozunma sonucu tamamen yok olur. 
 

Doğanın Korunmasında Ortağınız:

Wells ve Reverte
Reverte®, polimer bazlı ürünler ve ambalaj malzemelerinde 
kullanılmak üzere geliştirilmiş oxo-biyobozunur katkı ailesinin 
genel adıdır. Plastik ve plastik teknolojileri hakkında köklü bir 
geçmişe sahip olan Wells oxo-biyobozunur katkılarını devamlı 
olarak geliştirmeye devam etmektedir. Bu engin tecrübenin ve 
firma bünyesinde bulunan donanımlı laboratuarların, son teknoloji 
üretim tesislerinin imkanları ile birleşmesi Wells’i ürün kalitesine ve 
doğanın korunmasına katkıda bulunan bir çöz üm ortağı yapmıştır.

Reverte®, birçok örnekle kanıtlanan teknik kalitesi ile Dünya 
çapında oxobiyobozunur katkılar arasında üreticilerin birinci tercihi 
konumundadır. Biz, Reverte®’ün diğer oxobiyozunur katkılara 
göre üreticiye bozunma zamanı ve hızı üzerinde daha fazla kontrol 
ve bilinirlik sunmasının birçok önemli üreticinin seçimi olmasını 
sağlayan en önemli etken olduğuna inanıyoruz.

Wells Plastics Limited Dünya’da tek olan Reverte® oxo-biyobozunur 
teknolojisinin sahibi ve üreticisidir. Katkılı nihai ürün kullanım 
süresinde değişiklik olmaması ve bozunma reaksiyonunun güneş
ışını ile direkt temas ile başlaması Reverte’e özgün özelliklerdir.

İngiltere’nin merkezinde kurulu olan Wells plastik ürün teknolojisinin
gelişmesine katkıda bulunmuş yenilikçi çözümleri 25 yılı aşkın 
süredir geliştirmektedir ve plastik katkıları alanında teknoloji lideri 
konumundadır. 

Oksidasyon aşamasında UV enerjisi etkisiyle polimer moleküllerinin 
bağları kırılır ve serbest radikaller meydana gelir. Havadaki oksijen 
etkisiyle bu kırılma  reaksiyonu zincirleme olarak devam eder. Böylece 
polimer zincirleri devamlı kısalır. Boyu kısalan polimerler fiziksel 
dayanıklılığını yitirir, esnekliğini kaybeder ve kırılgan olur, aynı zamanda 
bünyelerine su kabul eder(hidrofil) hale gelir. Artık bu ortamlarda 
mikroorganizmalar ve bakteriler hayatta kalabilir ve bunun sayesinde 
biyobozunurluk süreci başlar. Biyobozunurluk aşamasında bu düşük 
moleküler ağırlığa sahip polimerdeki karbon ve hidrojen atomları 
bakteriler tarafından besin olarak kullanılır ve bu metabolizma sürecinde 
az miktarda biyomas, CO2 ve H2O oluşurlar.



Reverte® birçok plastik ürün ve farklı üretim proseslerinde kullanıma uygundur, gıda temas 
sertifikalarına sahiptir ve uzun yıllardır kullanım sonucunda güvenilir ve 100% tekrarlanabilir 
plastik biyobozunurluk özelliği Dünya’nın farklı köşelerinde kanıtlanmıştır.

Oxo-biyobozunurlar 
• Plastik atıkların doğaya etkisini azaltır.
• Ürün ve markalara değer katar.
• Düşük oranda katkı (genellikle 1%) standart poliolefinlere
 oxo-biyobozunurluk özelliği verir. 
•  Üreticilerin tesislerinde modifikasyona veya yatırıma
 ihtiyaç yoktur.
• Plastiklerin doğa dostu imajlarını arttırıcı en düşük   
 maliyetli çözümdür.
• Polimer karışımlarının performans özelliklerinde   
 değişiklik yaratmaz.

Reverte Teknolojisi Neden Liderdir?
• Piyasadaki en gelişmiş oxo-biyobozunurdur.
• Rakipsiz bozunma başlangıç geciktirme teknolojisi
 sayesinde sorunsuz raf ömrü ve kullanım sonrası   
 bozunma.
• Reverte katkılı materyaller için ürüne özel bozunma ve 
 biyobozunma raporları.
• Kendi bünyesinde geliştirme laboratuarları ve üretim tesisi.
• Blown ve cast filmlerde mükemmel fiziksel ve optik sonuçlar. 
•  Plastik endüstrisi için yenilikçi ürün geliştirme ve üretimde 25  
 yıllık tecrübe. 
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