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                         BIOSANE BIO 3000 
 
                             Biotechnologický čistič a odmašťovač 
 

           Bez COV (organicko-prchavých zmesí), bez zápachu      
Netoxický 

           100%-ne biologicky rozložitelný 
 

NOVINKA 
      Produkt neobsahuje naftovo-petrolejové deriváty. 

 

BIOSANE BIO 3OOO  je bezprostrednou odpoveďou na riedenie 
a rozptyľovanie prísad produktov naftovo-petrolejového pôvodu.  
BIOSANE BIO 3000 je technická kvapalina vyvinutá špeciálne         
pre nahrádzanie uhľovodíkových rozpúšťadiel alebo akéhokoľvek iného 
rozpúšťadla naftovo-petrolejového pôvodu. 
Prípravok zodpovedá všetkým očakávaniam, čo sa týka zodpovednosti 
pri výrobe a údržby, neobsahuje jedovaté látky, nemá negatívny vplyv 
na životné prostredie ani na bezpečnosť. 
 
SPOSOB POUŽITIA 
BIOSANE BIO 3000 sa používa čistý, pri chlade alebo teplote do 80
používať v plynnom stave.    
BIOSANE BIO 3000 nanášame handričkou, s použitím vodotrysku, 
alebo vnáraním doň.  
BIOSANE BIO 3000 je recyklovateľný pri 240°C atmosférického tlak
vo vákuu. 
 
PREZENTÁCIA PRÍPRAVKOV 
Kód tovaru: 101874 – 1000litrový kontajner 
Kód tovaru: 101872 – 200litrový sud 
Kód tovaru: 101873 – 25litrový súdok 
 
FORMULÁCIA BEZ ROZPÚŠŤADLA, BEZ COV 
BIOSANE BIO 3000 priamo zodpovedá Nariadeniu z 29.mája 2000, týkajú
vysielania a šírenia COV (organicko-prchavých zmesí).Neprítomnosť rozpú
svojej formulácii ho oslobodzuje od zapísania sa do tabuľky č.84 o chorob
z povolania. 
 
FORMULÁCIA BEZ UHĽOVODÍKOV, 100%-ne ROZLOŽIT
BIOSANE BIO 3000 je veľmi rýchlo a úplne biologicky rozložiteľný. 
V prípade náhodného vyliatia  prípravku,prípravok nemá žiadny negatívny 
životné prostredie, chráni ho. 
Nevyžaduje žiadne povolenie alebo oznámenie o použití. 
Je ľahko biologicky rozložiteľný testom OECD 301 B (nepretržité uvoľňova
v priebehu rozkladu). 
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Je úplne rozložiteľný testom OECD 302 C (počas rozkladu). 
 
BIOSANE BIO 3000 je zlúčiteľný s tonalitou materiálov, kovov, plastov, elastomerov,  
syntetického ako aj prírodného kaučuku. 
 
BIOSANE BIO 3000 je nehorľavý. 
 
BIOSANE BIO 3000 neobsahuje rozpúšťaciu látku, nevysela žiadne výpary. 
Prípravok je prakticky bez zápachu. Prípravok nie je omamný a je príjemný, čo sa týka 
používania. Naviac nie je ani dráždivý či senzibilizujúci. 
Príprava výrobku teda neobsahuje žiadnu negatívnu registrovanú vlastnosť ako napr. 
výbušnosť, horľavosť, nie je extrémne horľavý ani ľahko zápalný, karcinogénny, 
mutagénny, toxický, škodlivý, senzibilizujúci, rozleptávajúci alebo nebezpečný pre 
životné prostredie (podia nariadenia z 9. novembra 2004) 
 
 
BIOSANE BIO 3000 nespôsobuje žiadne ochorenia pri práci a s tým spojené choroby 
z povolania. 
 
 

BIOSANE BIO 3000 je prípravkom, ktorý demonštruje väčšiu silu 
v boji proti väčšine látok znečisťujúcich životné prostredie. 
 
 
 

 

Nafta-                                                                                    výborný účinok 
Repkový olej-                                                                       výborný účinok 
Lisovaný olej-                                                                       výborný účinok 
Rozpustný olej-                                                                    výborný účinok 
Asfalt, živica-                                                                        výborný účinok 
Esencie-                                                                                výborný účinok 
Mazut, palivový olej-                                                            výborný účinok 
Prírodné mazivo-                                                                  účinný za pomoci mechaniky 
Syntetické mazivo-                                                               účinný za pomoci mechaniky 
Lisovacia pasta-                                                                    účinný za pomoci mechaniky 
Tlačová farba do sieťovej tlačiarne(textilný priemysel)-   účinný za pomoci mechaniky 
Silikónové mazivo-                                                                slabý účinok 
Silikónový olej-                                                                      slabý účinok 
Tlačová farba do hĺbkotlače-                                                slabý účinok 
Tlačová farba do anilínovej tlačiarne-                                 slabý účinok 
Fluorové mazivo-                                                                   žiaden účinok 
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CHARAKTERISTIKA  HODNOTA JEDNOTKA

     Vzhľad  Číry  

     Farba  Jantárová  

     Vôňa(zápach)  Extrémne ľahká  
     Hustota při 25°C             898      Kg/m3 
     Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe  >130 °C 

     Bod samovznietenia            >300          °C 

     Bod porušenia stavu (kalenie)              15          °C 
     Dolná medza výbušnosti  nevýbušný       %(v/v) 
     Horná medza výbušnosti  nevýbušný       %(v/v) 
     Množstvo COV-organicko-prchavých zmesí  0,0     %(m/m) 
     Množstvo rozpúšťadiel  0     %(m/m) 
     Množstvo uhľovodíkov               0     %(m/m) 

     Obsah aromatických látok               0     %(m/m) 

     Obsah benzénu               0         ppm 

     Obsah chlóru               0   ppm 

     Obsah fluoru               0  ppm 
     Obsah brómu               0 

 
 ppm 

     Obsah jódu               0 ppm 
     Obsah síry               0 ppm 
     KB Index-bonita-sila odmasťovača             70  
    

    
 
 
Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecifikáciu.  SKLADOVANIE : Skladujte mimo dosah detí.  
Dováža   :   META s.r.o., Pri nemocnici 12, 040 01 Košice   
Tel./fax: 055 6712 431,   E-mail: info@mmcc.sk , www.mmcc.sk 
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