Biosolve PLUS
™

Uniwersalny Silny Środek Czyszczący

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony specjalnie do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń pochodzenia
zwierzęcego (np. zaschniętych warstw odchodów) oraz zanieczyszczeń organicznych,
w szczególności tłuszczów i smarów. Biosolve™ PLUS to środek idealny do użycia
zarówno w środowisku rolniczym, np. w wylęgarniach i na fermach, jak i do
czyszczenia sprzętu używanego w przetwórstwie, takiego jak szekle i ostrza tnące.
SKŁAD
Silnie zasadowa mieszanina (≥ 5 i < 15%) niejonowych i (< 5%) amfoterycznych
środków powierzchniowo-czynnych w roztworze wodnym, wprowadzająca (< 5%)
sekwestrant umożliwiający uzyskanie najwyższej wydajności przy twardej wodzie.
BiosolveTM PLUS spełnia wymagania dotyczące biodegradowalności zgodnie z
europejskim rozporządzeniem w sprawie detergentów (648/2004/WE) z
późniejszymi zmianami.
Zawiera: ≥ 5 i < 15% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, < 5%
amfoterycznych środków powierzchniowo-czynnych, < 5% sekwestranta.
SPOSOBY UŻYCIA
Spryskiwanie Przygotuj ręcznie lub ustaw w urządzeniu dozującym roztwór użytkowy
BiosolveTM PLUS o stężeniu w zakresie 0,25-1% (1:400-1:100). W szczególnych
przypadkach, przy silnych zabrudzeniach, może być pożądane wyższe stężenie.
Czyszczone powierzchnie należy spryskać roztworem używając lancy niskociśnieniowej
przy wydajności 500 ml/m². Użycie gorącej wody o temperaturze 60-65˚C zwiększy
skuteczność środka, szczególnie w sytuacjach silnego zabrudzenia smarami. Należy
pozostawić roztwór na czyszczonej powierzchni na co najmniej 20 minut, po czym
spłukać czystą wodą pod średnim lub niskim ciśnieniem. W celu skutecznego usunięcia
uporczywych lub silnych zabrudzeń, jeżeli gorąca woda nie jest dostępna, należy
wstępnie namoczyć wszystkie powierzchnie czystą wodą, przy niskim lub średnim
ciśnieniu i pozostawić na 1 godzinę przed zastosowaniem Biosolve™ PLUS.
Zastosowanie piany Przygotuj ręcznie lub ustaw w urządzeniu dozującym roztwór
użytkowy o stężeniu w zakresie 0,5-2% (1:200 -1:50). W szczególnych przypadkach,
przy silnych zabrudzeniach, może być pożądane wyższe stężenie. Używając lancy
spieniającej, nałożyć BiosolveTM PLUS na wszystkie powierzchnie przy wydajności
250 ml/m². Należy pozostawić pianę na czyszczonej powierzchni na co najmniej
20 minut, po czym starannie spłukać wszystkie powierzchnie czystą wodą pod
średnim lub niskim ciśnieniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Tylko do użytku profesjonalnego • Przechowywać w chłodnym miejscu • Chronić
przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego • Chronić przed mrozem • Nie
mieszać z innymi chemikaliami • Nie usuwać koncentratu ani jego roztworów do
pobliskich cieków wodnych • Powierzchnie z aluminium po aplikacji należy spłukać
wodą • Na powierzchniach mogących mieć kontakt z żywnością stosować zgodnie z
odpowiednimi przepisami lokalnymi • Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy
dokładnie spłukać wodą pitną przed ponownym użyciem • W celu uzyskania dalszych
informacji należy zapoznać się z kartą charakterystyki • Zapewnić odpowiednią ochronę
przed rozpylonymi mgłami i parami rozcieńczonego produktu.

Zwroty wskazujące rodzaj
zagrożenia:
Powoduje poważne
oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujące środki
ostrożności: Stosować
rękawice ochronne/ odzież
ochronną/ ochronę oczu/
ochronę twarzy. W
PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: wypłukać
usta. NIE wywoływać
wymiotów. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ
(lub z włosami):
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Wyprać
zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Przechowywać pod
zamknięciem. Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu
utylizacji odpadów.
Zawiera: Wodorotlenek sodu, alkohole, C9-11, etoksylowane, D-glukozyd
heksylu, N- (2-karboksyetylo) -N-dodecylo-β-alaninian sodu
Producent:
Numer serii: na opakowaniu
Antec International Limited
Data produkcji: na opakowaniu
Sudbury, Suﬀolk CO10 2XD,
Data przydatności: na opakowaniu
United Kingdom
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., 02-326 Warszawa,
Tel: +44 1787 377 305
Al. Jerozolimskie 158, Tel: +48 22 572 35 00
www.virkon.com
Numer telefonu alarmowego: +48 22 823 85 46
*Zmiana dystrybutora w trakcie. We wszystkich sprawach prosimy o kontakt z
następującym dystrybutorem: Elanco Poland Sp. z o. o.,
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B,
00-843 Warszawa, Polska
weterynaria@elancoah.com
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