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                         BIOSANE BIO 3000 D 
 

                             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 D  je bezprostrednou odpove ďou na 
riedenie a rozpty ľovanie prísad produktov naftovo-petrolejového 
pôvodu.  
BIOSANE BIO 3000 D je technická kvapalina vyvinutá špeciálne         
pre nahrádzanie uh ľovodíkových rozpúš ťadiel alebo akéhoko ľvek iného 
rozpúš ťadla naftovo-petrolejového pôvodu. 
Prípravok zodpovedá všetkým o čakávaniam, čo sa týka zodpovednosti 
pri výrobe a údržby, neobsahuje jedovaté látky, nem á negatívny vplyv na životné 
prostredie ani na bezpe čnos ť. 
 
SPOSOB POUŽITIA  
BIOSANE BIO 3000 D sa používa čistý, pri chlade alebo teplote do 80°C. Nemôže 
sa používa ť v plynnom stave.    
BIOSANE BIO 3000 D nanášame handri čkou, s použitím vodotrysku, 
rozstrekovaním alebo vnáraním do ň.  
BIOSANE BIO 3000 D je recyklovate ľný pri 240°C atmosférického tlaku a pri 
165°C vo vákuu. 
 
PREZENTÁCIA PRÍPRAVKOV 
Kód tovaru: 101935 – 1000litrový kontajner 
Kód tovaru: 101934 – 200litrový sud 
Kód tovaru: 101933 – 25litrový súdok 
 
FORMULÁCIA BEZ ROZPÚŠ ŤADLA, BEZ COV 
BIOSANE BIO 3000 D  priamo zodpovedá Nariadeniu z 29.mája 2000, týkajúc eho sa 
vysielania a šírenia COV (organicko-prchavých zmesí ). Okrem toho, nie je predmetom 
mimoriadnej /osobnej/ lekárskej kontroly. Neprítomn osť rozpúš ťadla vo svojej formulácii 
ho oslobodzuje od zapísania sa do tabu ľky č.84 o chorobách z povolania. 
 
FORMULÁCIA BEZ UH ĽOVODÍKOV, 100%-ne ROZLOŽITEĽNÝ 
BIOSANE BIO 3000 D  je ve ľmi rýchlo a úplne biologicky rozložite ľný. 
V prípade náhodného vyliatia  prípravku,prípravok n emá žiadny negatívny vplyv na 
životné prostredie, chráni ho, tak ako aj pobrežné tvorstvo. Nevyžaduje žiadne povolenie 
alebo oznámenie o použití. 
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Je ľahko biologicky rozložite ľný testom OECD 301 B (nepretržité uvo ľňovanie CO2 
v priebehu rozkladu). Je úplne rozložite ľný testom OECD 302 C (po čas rozkladu). 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D  je zlúčiteľný s vä čšinou materiálov, kovov, plastov, 
elastomerov, syntetického ako aj prírodného kau čuku. Napriek tomu sa odporú ča urobi ť 
predbežnú skúšku v prípade dlhotrvajúceho kontaktu s citlivým materiálom. 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D  je nehor ľavý. Odstra ňuje všetky povinnosti týkajúce sa triedenia 
zóny použitia na zónu  ATEX / Nariadenie z 8. júla 2003 /  
 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D  neobsahuje rozpúš ťaciu látku, nevysiela žiadne výpary. 
Prípravok je prakticky bez zápachu. Prípravok nie j e omamný a je príjemný, čo sa týka 
používania. Naviac nie je ani dráždivý či senzibilizujúci. Je ve ľmi málo vysušujúci pre 
tkaniny vyrobené z hrubej kože.Príprava výrobku ted a neobsahuje žiadnu negatívnu 
registrovanú vlastnos ť ako napr. výbušnos ť, hor ľavos ť, nie je extrémne hor ľavý ani 
ľahko zápalný, karcinogénny, mutagénny, toxický, ško dlivý, senzibilizujúci, rozleptávajúci 
alebo nebezpe čný pre životné prostredie (pod ľa nariadenia z 9. novembra 2004) 
 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D  nespôsobuje žiadne ochorenia pri práci a s tým spo jené 
choroby z povolania. 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D je priemyselný , jednoduchý odpad. Po použití môže byť 
zadarmo zozbieraný v rámci hodnotenia. 
 
 
BIOSANE BIO 3000 D sa používa číry, alebo zriedený s vodou. Môže by ť použitý číry a 
potom opláchnutý vodou, alebo prúdom vody za pomoci  vysokotlakových zariadení. 
Umožňuje vytvára ť stále emulzie od 3 – 50 % po čas 24 hodín pri teplote 25 °C. 
 

- je použite ľný číry v diel ňach údržby na čistenie strojov a strojných sú častí. 
- na pracovisku / staveniskách / je použite ľný číry na odstra ňovanie asfaltu na 

odmas ťovacích prístrojoch.  
- je použite ľný na 20% vo vode, nahrádzajúc  mazut pre odstra ňovanie asfaltu 

z oble čenia a z nástrojov / náradia /.  
- je použite ľný na 20% vo vode, taktiež nahrádzajúc mazut ako an ti-adhézny.  

 
  
 
BIOSANE BIO 3000 D pred použitím skladujte v bezbe čí pri bežnej izbovej teplote. 
Urobte predbežnú skúšku spojivosti / zlú čiteľnosti / na citlivé materiály a na slabo 
sieťové nátery / farby / v prípade dlhotrvajúceho konta ktu. 
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CHARAKTERISTIKA   HODNOTA JEDNOTKA 

     Vzhľad  Číry  

     Farba  Jantárová  

     Vôňa(zápach)  Extrémne ľahká  
     Hustota pri 25°C             890      Kg/m3 
     Bod vznietenia v uzatvorenej nádobe  >160 °C 

     Bod samovznietenia            >300          °C 

     Bod porušenia stavu (kalenie)              1          °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 
 
 
 
 
Uvedené hodnoty sú priemerné a nepredstavujú špecif ikáciu.  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  


