
Б. Е. Б. - „Био Ензима България”ООД 
1592 София, България, бул. "Асен Йорданов" №14 
Тел. +359 2 9651 314, факс. + 359 2 9789553 

beb@bioenzyma.com, http://www.bioenzyma.com 

 За дома, за кухни и за септични ями 

 (препарати  за  хигиена  и дезинфекция) 

mailto:beb@bioenzyma.com
mailto:beb@bioenzyma.com


ВЪВЕДЕНИЕ 

Сигурността на продуктите,  особено през последните 
години,  изпъква като първостепенно значение за 
хранително-вкусовата промишленост,ресторантьорството 
и хотелиерството така и за дома.За гарантиране на тази 
сигурност, освен използваните технологични решения, 
важна роля играят и Добрите Хигиенни Практики.В 
стремежа си за все по-пълно задоволяване на 
потребностите на своите клиенти "Б.Е.Б.-Био Ензима 
България"ООД започна и дистрибутирането на препарати 
за хигиена и дезинфекция и за дома, за кухни и за 
септични ями. 

Този каталог Ви предоставя информация за предлаганите 
препарати на френската фирма „Аниос", английската 
„Еванс” , израелската „Дорвет” и българския 
производител ,,Живас". 
На разположение сме за друга допълнителна 
информация,  извършване на тестове или търсене на 
други подходящи продукти. 

Приложение: 

- Технически  характеристики на предлаганите препарати. 

За контакти:1592 София,България 

Бул"Асен Йорданов"14 

Тел.02/9651 314 



Съдържание 

1.Супер активен обезмаслител - елиминира загорели мазнини от фурни,скари… 

2.OVEN CLEANER

3. LIFT

- препарат за почистване на фурни, скари, грилове…

- мощен почистващ обезмаслител с бактерицидно 
  действие от твърди повърхности, печки, фурни...     

повърхности,печки,фурни…4.ПЛОНЖ
  -концентриран препарат за почистване на

   съдове чрез накисване   

5.Препарат за отпушване - на канализации-сифони, мивки, вани 

6.Х-спрей - мощен почистващ препарат за петна (мастила, 

маркери, червила…) 

7.TSV

8.

9.

TS INOX

5 в 1

- препарат за почистване на стъкла и придава блясък

 - дезинфектиращ почистващ препарат за повърхности от 
   неръждаема стомана
 - препарат предназначен за ежедневна поддръжка на 
   санитарното оборудване: бани, кранчета, чешми... 

10. .Септамин - мощен дезинфектант с многостранно

 приложение )

11. HIGH CLASS
- неутрален почистващ препарат за твърди 

повърхности, мрамор, гранит, теракот … 

12. E-PHOS - почистващ препарат за тоалетни и бани 

13. ODOUR NEUTRALISER - високоефективен и бързодействащ 

  неутрализатор на неприятни миризми

14. FLORAZOL - мощен висококонцентриран дезодорант и 

дезинфектант 

15. SPOT LIGHT - препарат за отстраняване на петна от килими, 

мокети, мека мебел… 

Различни продукти за септични/изкопни ями за тоалетни , канализации и натрупани 
мазнини:

 СЕПТИФОС/Франция-

Ирландия (вкл. Цените в 

отделния раздел в сайт

www.bioenzyma.com )

17.

18. БАКТИ + (Словения) - фин прах

19. БАКТИ ПЛЮС (Франция) - фин прах

20. АЛФА ЦЕПТЕР (Франция) - таблетки 20 гр. в пликче

СЕПТИФОС - фин гранулат :

- В опаковка:648 гр (в пликчета по 36гр), 

  1.0 кг и 1.2 кг - насипно в кутия с дозатор

- WC Гел 750 мл

- Септифос Вигор Канализация 1000 мл  

За повече информация кликнете тук :

16. КЛИНМАН  "HEAVY DUTY"  - препарат за отстраняване на тежки  
   мазнини и нагар  

http://www.bioenzyma.com/
http://www.bioenzyma.com/pdf/catalozi/septifos_katalog_final_2014.pdf
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DÉGRAISSANT 

SURACTIF 

СУПЕРАКТИВЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ 

е предназначен за 

е л и м и н и р а н е т о  н а 

з а г о р е л и  и о в ъ г л е н и 

м а з н и н и . 

ОПИСАНИЕ 

Продуктът е предназначен за пълното 

елиминиране на загорели и овъглени мазнини 

(фурни, фритюрници, грилове…), в съответствие с 

почистващите  продукти, които биха могли да са в 

контакт с хранителни продукти. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Флакон от 750 мл 

Готов за употреба  

Напръскайте равномерно повърхностите за 

почистване. Оставете да действа 15 минути (T 

max. +60°C). 

Приложението му като пяна позволява по-добро 

проникване при вертикалните повърхности. 

Изплакнете за отстраняване на разтворената мазнина. 

Бидон от 5 кг : 

Готов продукт за 

употреба . 

За фритюрник от 10л: 

:поставете 1 л. от 

продукта , допълнете 

обема с вода. Загрейте до 

80°C  в продължение на 15мин. 

Изпразнете.Обилно изплакнете.. 

Не използвайте  за алуминий  и производните му. 

РАЗФАСОВКА 

6 флакона — 750 мл

4 bidons  — 5 л/кг 

  СЪСТАВ 

Пенообразуващи агенти в силно алкална среда.. 

Съответства на Регламент ЕС  n°648/2004  : 

Освен другите съставки съдържа по-малко от 

5%  нейонни ПАВ . 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ДАННИ 

Безцветен разтвор 

Плътност при +20°C : ≈ 1.13 

pH на чистия продукт при +20°C : > 12 

Съхранение  между  +5°C  и  +35°C 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Опасен. Спазвайте предпазните мерки ( директива 99/45/ЕС). 

Информация ще намерите в Правилата за безопасност и върху етикета. 

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France 

Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com 

http://www.anios.com/
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DÉGRAISSANT 

SURACTIF 

2-та силни пункта на 

СУПЕРАКТИВНИЯ 

ОБЕЗМАСЛИТЕЛ (750 мл. + 5 кг.) 
• Мощен обезмаслител за запечени

мазнини (овъглени)

• Оцветяване в червен цвят за лесно

различаване в гамата.

4-те силни пункта на 

СУПЕРАКТИВНИЯ 
ОБЕЗМАСЛИТЕЛ ( само за 750 мл) 
•Пенлив продукт: прилеоване към

вертикални повърхности. 

• Визуализация на покритите повърхности

• Поемане на мръсотиите чрез

капилярност. 

• Лек , ергономичен и обезопасен флакон

ДОЗИРОВКА 

Флакон от 750 мл : готов за употреба 

Бидон от 5 л/кг : употреба с разтвор от 

10%. 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  За 

флакон от  750 мл. : 

За бидон  от  5 л/ кг. : 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Флакон от 750 мл : 

1.Поставете предпазни

ръкавици,очила и 

облекло. 

2. Напръскайте

върху хладно-

студена 

повърхност. 

3. Време на 

контакта от 5 до 15 

мин . 

4. Изплакнете и

оставете да

изсъхне. 

,Бидон от 5 кг за фритюрник от 10 л.: 

Сложете 1л 

вода,прибавя се 

1л.от продукта и 

нивото се допълва 

с вода 

1.Поставете 

предпазни ръкавици, 
очила и облекло.. 

. 3. Загрейте до  80°C 

2. Дозировка. в продължение на 

15 мин.. 

4. Изпразнете и

обилно 

изплакнете. . 



OVEN CLEANER 
Препарат за почистване на фурни, скари, грилове 

ОПИСАНИЕ 
Мощен високоефективен препарат за почистване на 
фурни. Отстранява натрупаните мазнини и 
замърсявания от вътрешността на емайлирани фурни, 
от емайлирани повърхности, скари, грилове. 

 ПРЕДИМСТВА- ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Отстранява изпечената и изгоряла мазнина.

 Идеален  за  почистване  на  вътрешността  на
фурни.

 Вискозен препараприлепва към хоризонталните
повърхности,увеличава почистващото действие.

 Слаба миризма.
Предлага се в лесни за употреба  750 спрей бутилки  и 
в 5 л туби за допълнителна икономия 

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ

Нагрейте скарата или фурната до 40-45°C. Изключете 
уреда. Грижливо напръскайте или намажете 
повърхността с неразреден OVEN CLEANER. 
Започнете от  задната страна на фурната. 
Оставете да престои 10-20 минути. Изчеткайте  с 
твърда четка, ако е необходимо. Изплакнете обилно с 
чиста вода. Оставете да изсъхне. 
Забележка: ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА 
СТРАНА     НА     ФУРНИТЕ,     ВЪРХУ     АЛУМИНИЙ, 
БОЯДИСАНИ       ИЛИ       САМОПОЧИСТВАЩИ       СЕ 
ПОВЪРХНОСТИ. 

СЪСТАВ 
Съдържа комбинация от  натриев парфюм 
и багрило.хидроксид, анийонно действащо 
вещество, сгъстител,  

 ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ДАННИ 
Вид:  непрозрачна вискозна течност 
Мирис:     лек на лимон 
Отн. тегло  (20oC): 1.107 

Вискозитет 20oC: тиксотропен 
Биоразграждане:        ДА 
Цвят:          жълт 
pH                   –  неразреден: 

13.8 
Трайност/ неотварян: 3 години 

ОПАКОВКА  
750 мл бутилки със спрей; 5 литрови туби. 

РАЗГРАДИМОСТ 
Всички съставки използувани в продуктите 
на EVANS VANODINE се придържат към 
текущите Европейски предписания, 
засягащи биоразградимост и защита на 
околната среда. 

 ГАРАНЦИЯ 

Този продукт е произведен в Обединено 
кралство от EVANS VANODINE чиятоI, 
система за качество  е  регистрирана  от 
Британския Институт по стандартизация, 
удост. рег. № FM 09535;СР на МЗ  
№:08976-4/2004. 



ОПИСАНИЕ 
Мощен 

LIFT 
Мощен почистващ обезмаслител с бактерицидно действие. 

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФРИТЮРНИЦИ: 
Изключете захранването, източете мазнината и 
отстранете остатъците с хартиена кърпа. 
Разредете и изсипете във фритюрника LIFT в 
съотношение 1:25 (400мл) (2 чаши) на 10литра 
студена вода. Потопете кошницата и 
принадлежностите на фритюрника в разтвора и 
оставете да престоят една нощ. 
Източете работния разтвор, изплакнете уреда с 
чиста вода и оставете да изсъхне. 

 ОПИСАНИЕ  
Мощен мултифункционален почистващ препарат с 
бактерицидно действие. Широк обсег на почистващо действие в 
кухни, ХС и общо производство.Бързо отстранява мазнини и 
дълбоко замърсяване от различни твърди повърхностни, 
включително готварски печки, фритюрници, фурни, 
абсорбатори, подове, стени и врати. 

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Съдържа съставки, които спомагат да се намали риска

от кръстосано заразяване

 Лесно отстранява всякакви мазнини и упорити
замърсявания.

 Ефективен и в твърда, мека, топла или студена вода.

 Подходящ за всички твърди повърхностни подлежащи
на измиване.

 Не парфюмиран. Идеален за кухни и навсякъде, където
се преработва или предлага храна.

 Отстранява също и големи замърсявания в тежката
промишленост.

 Икономичен за употреба концентрат.

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ: 
ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ: 
Разредете LIFT в съотношение 1:250 части вода (20мл на 
5литра) 1x  (дозаторно впръскване) или 2 супени лъжици на 5 
литра вода. 
Избършете с моп или напръскайте със спрей повърхността. 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА СИЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ И МАЗНИНИ: 
Разредете LIFT в съотношение 1:50 части вода (100мл на  5 
литра) 3x помпички (дозаторно впръскване) или ½ чаша на 
5литра вода. Избършете с моп или напръскайте със спрей 
повърхността. 

 СЪСТАВ 
Съдържа комбинация от натриев метасиликат, 
амфотерно действащо вещество, анионно 
действащо вещество, свързващи вещества, 
разтворител и гликол етер. 

ВИДОВ АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА

Вид:       прозрачна течност 
Мирис:         характерен 

Отн. тегло (20
o
C):  1.127 

Цвят:       бледо жълт 
pH – не разреден: 13.3 
PH – разреден 1:50: 11.5 
Срок на годност(не отварян):  3год 

ОПАКОВКА: 
5 литрови  туби 

РАЗГРАДИМОСТ

Всички съставки използувани в продуктите на 

EVANS VANODINE се придържат към текущите 
Европейски предписания, засягащи 
биоразградимост и защита на околната среда. 

ГАРАНЦИЯ 
Този продукт е произведен в Обединеното 
кралство от EVANS VANODINE , чиято 
система за качество е регистрирана от 
Британския Институт по стандартизация 
удост. рег. № FM  09535;СР  на  МЗ 
№08974/2004г. 
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ANIOS PLONGE 

CONCENTRÉ 

АНИОС 

КОНЦЕНТРИРАН 

ПРЕПАРАТ 

осигурява 

почистването на съдовете с 

ръчно накисване 

ОПИСАНИЕ 

Почистването на съдовете, на чашите, на повъхности и 

материали …  П р е в ъ з х о д н а  е ф и к а с н о с т  при 

м а з н и н и т е .     С и л н о      к о н ц е н т р и р а н а     

и  п е н о о б р а з у в а щ а . 

Съобразена с френския указ от 8 септември 1999 касаещ 

продукти за почистване на материал който би могъл да 

бъде в контакт с храни. 

СЪСТАВ 

Съединение на тензио-активни, аниойонни, нейонни и 

амфотерни ПАВ. 

НАЧИН НА 

УПОТРЕБА 

Концентриран разтвор за професионална употреба.. 

Използва се при разтваряне от 0,04 % (1 доза    от   20 ml з а съд за накисване 

от 50 l). Плакнете с питейна вода след употреба 

РАЗФАСОВКА 

6 флакона — 1L 

4 туби — 5 kg 

ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНА 

УПОТРЕБА 

ФИЗИКО ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
-Зелена течност 

-Плътност при +20°C : 1,042. 

-Рефракционен  индекс: 1,3684 

-pH на чистия продукт при  +20°C : 6. 

-pH н а  р а з т в о р а  от  0,04% : 7,98. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Опасен. Съобразяване с предпазните мерки за употреба(съгласно Директива 

99/45/ЕС). 

.Съхранение между +5°C и +35°C. 

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France 



ДОЗИРОВКА 

 0,04% 

МАТЕРИАЛ 

6-те силни предимства на АНИОС 

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ 

с накисване 
• Висока възможност за почистване и

обезмасляване. 

• pH неутрално при разтваряне.

• Много  концентрирана  формула.

(0,04%). 

• Плакнене и сушене бързи, не оставя

следи. (Филмогенни агенти).

• Пенообразуваща формула.

• Свежа и приятна есенция (лимон).

Силно   въздействие върху 

мазнините. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕТОД 

1. Сложете
ръкавици и 

предпазни очила 

2. Ръчно дозиране 

(1 изпомпване за 1 на
съд за накусване от 
50л.) 

3. Почистване

на посудата.

4. Плакнене 5. Изпомпване 

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • FRANCE 

Téléphone +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • 

www.anios.com 

http://www.anios.com/
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DÉBOUCHEUR 
LIQUIDE 

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА 

ОТПУШВАНЕ 

предназначен за отпушване на 

всички типове канализация. 

ОПИСАНИЕ 

Отпушване  на   всички   видове   канализации   :   , 

с и ф о н и , к р а н о в е , у м и в а л н и ц и , в а н и , д а ж е 

п р и  н а л и ч и е  н а  з а с т о я л и  в о д и . 

Продуктът може да бъде използван регулярно за 

избягване замърсяването на канализацията и 

връщането на миризми. 

Не чакайте  тотално  задръстване  на  канализацията 

за да се намесите. 

НАЧИН НА 

УПОТРЕБА 

Внимателно отворете бидона и излейте 1/2 л.от 

препарата за кранове,умивалници и вани и 1 л.за по- 

главните канализации , даже в застояли води 

Оставете да  действа около  30 минути и изплакнете 

обилно със студена вода.. 

В случай на яко замърсяване повторете операцията. 

ОПАКОВКА 

4 бидона  по   5 kg 

КАЧЕСТВЕН  СЪСТАВ 

Натриев хидроокис в присъствие на тензиоактивни  не йоногенни ПАВ, Комплексо 

образуващ  и диспергиращ   а г е н т и . 

ФИЗИКО- ХИМИЧНИ ДАННИ 

Воден разтвор кехлибарено жълт 

Плътност  при  +20°C  : ≈  1.33 

pH на чист продукт при  +20°C 

: > 12 

pH на разтвора  от 5% : > 12 

Съхранение  между  +5°C  и  +35°C 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Прочетете  Правилата за безопасност  и етикета.. 

Предпазните мерки са съгласно  Европейската Директива 1999/45/ЕС. 

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France 

Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com 

http://www.anios.com/


ДОЗИРОВКА: 

Готов за употреба 

DÉBOUCHEUR 
LIQUI 

3-те силни точки на ТЕЧНИЯ 

ПРЕПАРА Т ЗА 

ОТПУШВАНЕ 
•Отстранява  връщането    на    миризмите 

Трите силни точки на течния 

препарат за отпушване: 
Бързина на действие. 

Отстранява връщането на миризмите 
Силно активен продукт. 

МЕТОД: 

Излейте 

внимателно 

1/2  л. 

до 1л. 

От 
продукта 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1.Сложете ръкавици, очила и защитна дреха 2.Излейте .3.Действие 30 мин. 4. Изплакнете обилно със студена вода à



ОПИСАНИЕ 
X-спрей почиства и отстранява петна от всяка 

миеща се повърхност. X-спрей елиминира :: 

мастилени петна, от маркери, от моливи, от 

автоматични писалки,от боя, от червило, от 

вакса, от каучук, (подметки на обувки,топки …) 

от танини (вино,кафе, чай...). 

X-спрей подновява: гладещата част на ютии, 

градинско оборудване, вътрешните части на 

камини. X-спрей премахва пожълтяването от 

никотин и позволява изчистването на: петна 

от инсекти, от асфалт, от олио, от мазнини и 

от изгорели машинни масла. 

X-спрей също така е много ефикасен за 

почистването на яките на ризи, 

маншетите,упорити петна върху текстил 

преди пране., . 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Разтвор, готов за употреба, да не се 

разтваря допълнително. Напръскайте 

повърхността за почистване, оставете да 

действа, изтрийте с хартия за еднократна 

употреба или с микрофибърна кърпа. 

Изплакнете с питейна вода, ако 

повърхността е в контакт с неопаковани 

хранителни продукти. 

Преди употребата на продукта върху цялата 

повърност направете опит върху част от нея, 

която не е на видимо място 

След употреба на Х-спрей при стъклени 

повърхности използвайте ANIOS PRO TSV за 

елиминиране на следите 

КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ 
Тензиоактивни аниони, алкален агент 

гликолови производни, синтетична 

есенция. Декларация съгласно 

регламента (ЕС) n°648/2004 : 

Съдържа освен останалите съставки : по- 

малко от 5% тензиоактивни  аниони. 

Съдържа също есенция, лимонен. 

. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
- Прозрачен, безцветен разтвор 

- Плътност при +20° C : 1,004 + 

0,005 

-pH 10,6 

- Да се съхранява между +5°C и +35°C. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Съблюдаване       на       Правилата       за 
безопасност и информацията от етикета. 
Правилата за  безопасност са  изготвени 
съгласно Европейската Директива 
“99/45/ЕС". 

РАЗФАСОВКА 
6 X 7 5 0 m l R e f : 1365400 

4X5 Kg R e f : 1365028 

Team Pro 
Une £quipe de Specialistes 

L a b o r a t o i r e s 

ANIOS 
La orafamtlonnal da la d#sinfact1on 

Pave du Moulin 

59260 Lille-Hellemmes - FRANCE 

Tel : 03 20 67 76 58 Fax: 03 20 67 

76 57 www.anios.com 

http://www.anios.com/


T S V 
TOUTE S SU RFACES VITR ÉE S 

ТСВ препаратът осигурява 

п о ч и с т в а н е т о и 

б л я с ъ к а  н а  о с т ъ к л е н и т е 

п о в ъ р х н о с т и 
ОПИСАНИЕ 

Почиства и довежда до блясък всички стъклени 

прозорци,огледала,витрини…, 

Съобразен с френската Наредба от 8 Септември1999 

касаеща продукти за почистване на  материали,които 

биха влезли в контакт с хранителни продукти.. 

КАЧЕСТВЕНСЪСТАВ 

Декларация съгласно Устава (ЕС) 

(n°648/2004) : 

Освен другите съставки: по-малко от 

5% : ПАВ 

Съдържа   също   така:   есенция, ,Натриев 
сулфит. 

ОПАКОВКА 

6 флакона — 750 ml 

4 bidons  — 5 L 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

Готов за употреба разтвор 

Нанесете равномерно върху повърхностите за третиране.. . 

Попийте с микрофибърна кърпа, с хартия за еднократна употреба или с шпакла.. 

Изплакнете с питейна вода за случаите, в които повърхността влиза в контакт с 

неопаковани хранителни продукти. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ   ДАННИ 

Синя  течност. 

Плътност при  +20°C : ≈ 0,98 

pH на чистия продукт при  +20°C : ≈ 4,5 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 

Доверете се на етикета  (Предпазни мерки описани съгласно Директива    99/45/ЕС    и 

адаптациите й ) 

Съхранение при . +5°C до +30°C 
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T S V 
ВСИЧИ СТЪКЛЕНИ 
ПОВЪРХНОСТИ 

ДОЗИРОВКА 

Готов за употреба. 

3-те силни пункта на Т С В 

• Съобразен  с почистващите

продукти,които биха могли да да

влязат в контакт с хранителни

продукти. (Директива от 08 септември

1999). 

• Не оставя следи ( деминерализирана

вода). 

• Есенция червен портокал .

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 

1.Напръскайте

повърхността

2. Избършете с 

микрофибърна, 

или  с хартия за 
еднократна 

употреба 

3. Изплакнете с 

питейна вода ако 

повърхността има 
контакт с 

неопаковани хран. 

Продукти. 



Микробиологи чн и  свой ства 
ANIOS TS INOX съобразен с Нормите на 
АФНОР им Европейските норми   за 
антимикробна  ефективност: 

• EN 1040 : Бактерициден

• EN 1276 : Бактерициден

• EN 1276 : Бактерициден за

Légionella pneumophila

• EN 1650 : Фунгициден

Качес твен със тав 

• Дидецил диметил амониев хлорид (1 mg/g)

• Нейоногенни и катионни ПАВ

• Органични киселини
• Етанол

Разфасовка 

12 флакона от  750 мл.l .................... Réf. 

1399.241
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ANIOS TS INOX 
Дезинфекциращ почистващ препарат за повърхности 
от неръждаема стомана

Описание 

Почистване и дезинфекция на 

повърхности от неръждаема стомана 

Начин на упо треба 

Готов продукт за професионална употреба. 

Нанесете върху повърхностите за 

почистване. 

Търкайте ако е нужно и 
изплакнете. • Активен за Ротавирус.

Предпазни мерки 
Опасен –съобразяване с предпазните 
мерки за употреба (съгласно Европейската 

Директива 99/45/ЕС) Запознайте се добре с 

• Аромат

• Боя

Технологични свойс тва 

Безцветен прозрачен 

разтвор. 

. pH на продукта:2,1 
.Плътност:1,1 

Pavé du Moulin 

59260 Lille-Hellemmes . France

Tel. +33 3 20 67 67 67 

Fax : +33 3 20 67 67 68 

www.anios.com 
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Препарата е биоциден и се доставя по 

предварителни договорки 

5 EN 1  sanitaires 

Санитарният препарат 5 в 1е 

предназначен за ежедневна 

поддръжка на санитарното 

оборудване. 

ПОЧИСТВА, ДЕЗИНФЕКТИРА, ПРЕМАХВА ОТЛАГАНИЯТА, 

 АРОМАТИЗИРА И ОБРАЗУВА ПЯНА. 

ОПИСАНИЕ 

Продукт предназначен за ежедневна поддръжка м на 

санитарното оборудване:Бани, кранчета, 

чешми,емайлирани и иноксови повърхности. 

НАЧИН НА 

УПОТРЕБА 

Разтворът е готов за употреба. Нанесете продукта така че 

добре да покрие повърхностите за почистване. Оставете да 

действа от 5 до 15 минути – в зависимост от търсената 

антимикробна дейност. Търкайте ако е нужно и изплакнете. 

За честотата на използване и почистване на оборудването се 

съобразявайте с протокола за поддръжка на заведението . 

СЪСТАВ: 

Декларация съгласно Ревгламента (ЕС) №648/2004 : 

Съдържа под 5% не йоногенни 

ПАВ, 

както и дезинфектант: гликолова киселина (N° CAS : 79-14-1  - 42,0 mg/g), e 

N,N- дидецилl-N метилl-поли(оксиетилl)амониев пропионат есенция 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ 

СВОЙСТВА: 

Прозрачна течност със син цвят 

pH на продукта: 2 

Плътност при   20°C : 

1,002 

CONDITIONNEMENTS 

12 flacons — 750 ml 

4 bidons  — 5 l 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА   при 

20°C 

Бактерициден за 5 min : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171, T72-301 (Legionella 

pneumophila). Фонгициден за 15 min : EN 1275, EN 1650. 

Активе    срещу 
HIV-I. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

Опасен – спазвайте предпазните марки за употрееба (Предписани от Директива 

99/45/ЕС и адаптациите й). Използвайте внимателно.. Преди всяка употреба четете 

етикета и информацията за продукта 

Съхранение:  :  между  +5°C  и 

+30°C. 

Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France 

Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com 

http://www.anios.com/
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5 EN 1  sanitaires 

ДОЗИРО 

ВКА 

Готов за 
употреба 

6-те силни точки на 5 в едно 

Vague Australe 
• Флакон с пулверизатор от 750 ml.

• Един прдукт = 5 действия  : Детергент

Дезинфектант –Дезодорант 

– Премахващ натрупвания–

Пянообразуващ . 

• Есенция

• Гликолова киселина (биоразградим

продукт не предизвикваш алергии ).

• Добра прилепчивост към вертикални

повърхности 

• Визуализация на третираните
повърхности 

МАТЕРИАЛ 

APPLICATION

S 

За бидон от ю5 kg (тапа за 

пълнене на флакони от 

750 ml) 

Бактерициден за 5 min : EN 1040, EN 1276, NF T 72-171, T 

72-301  (Legionella pneumophila). 

Фунициден за 15 min : EN 1275, EN 1650. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Нанесете директно

върху плоскостта 

или върху 

микрофибърна 

кърпа. 

2.Разпределете върху

площа за третиране

3.Оставете да

действа от  5

до   15мин.. 

4. Rincer.



Нова Епоха в дезинфекцията 

РАЗРЕШEНИE № 06382/2003г, № 0008-1/18.11.2005 № 0856-1/30.11.2009г. 

№ 0856-2/13.08.2010 от МЗ на Република България 
Универсално дезинфектиращо средство с широк диапазон на приложение във всички отрасли, където е 

необходимо; дезинфекция (предстерилизационна) на медицински и стоматологичен инструментариум, 

дезинфекция на твърди и меки ендоскопи, дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения, 

на обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и всички 

видове обществени транспортни средства; 

Силно активен към всички причинители на  опасни  инфекциозни  заболявания , в това число вирусите 

на 

грипа и хепатит Б, туберкулоза и причинител на СПИН 

Консервант при обработка на течности, използвани в системи за охлаждане,  кожа, каучук , полимерни, 

влакнести материали, текстилни влакна; консервант на смазочни материали на вериги и скорости. 

Слимицид  за  предотвратяване  развитието  на  слуз  върху  материали,  оборудване,  съоръжения,  при 

преработката на нефт и производството на минерални масла, 

Комбиниран ефект на въздействие – дезинфиктиращ, миещ и деодориращ. 

Създаден на основата на четвъртичи амониеви съединения   от ново поколение и третичен амин. Висок 

синергизм  на активно-действащите вещества. 

Няма отбелязан причинител на инфекция, резистентен на препарата. 

Икономически  ефективен  за  сметка  на  високата  активност  при  ниски  концентрации  на  работните 

разтвори, което позволява приготвянето от 1 литър концентрат на до 10 000 л работен разтвор.

Не предизвиква корозия на металните изделия, не разрушава и не обезцветява текстилни и натурални 

материали, не поврежда оцветени повърхности, не въздейства на стъкловлакнестата оптика, което 

позволява да се запазят скъпо струваща апаратура, инструменти, мебели, инвентар и специални 

облекла. 

 Не  изисква : 

- особени условия при транспортиране и съхранение(температурен режим на съхранение от -20 до + 40), 

- много място при складиране, 

- специални условия при прилагане, 

- скъпо струващи защитни средства и специални облекла при дезинфекция с работните разтвори. 

Удобен  за  приложение, тъй  като за  приготовянето на работни разтвори е нужно просто да се  разреди 

необходимото количество концентрат във водопроводна вода. 

Практичен  при използване във всички почистващи машини и механизми. 

Оставя естествен блясък върху почистените повърхности. 

Нискотоксичен (IV клас) и екологически безопасен (не съдържа активен хлор), разлага се на вода, азот 

и въглероден двуокис. 

Дезинфекция  с работните разтвори (до 0,1%)  на Септамин  се разрешава в присътствието на болните и 

персонала  в ЛПУ, в това число в отделенията за реанимация, изгаряния и в детските отделения. 

Има висока овлажняваща способност и продължителен остатъчен бактерициден ефект, запазващ   се на 

обработените повърхности  до 20 дни. 

Допуска се многократно използване на работните разтвори  до 14 денонощия от деня  на приготовянето 

им. 

Прост експресен метод за  анализ на обрабатваната повърхност – лакмусова хартия. 

Срока  на годност на концентрата е 5 години при спазване правилата за съхранение. 

Разпространител за България:” БЕБ Биоензима-България” ООД – (02)9651314, (02)9789553;0889714471 

www.bioenzyma.com; e-mail: beb@bioenzyma.com 

http://www.bioenzyma.com/
mailto:beb@bioenzyma.com


HIGH CLASS 
Неутрален почистващ препарат за твърди 
повърхности
ОПИСАНИЕ 

Висококачествено неутрално почистващо средство за почистване на 
всякакви твърди повърхности: мрамор, гранит, гранитогрес, теракота, 
мозайка, фаянс, ламинати, лакирано дърво, огледала, стъкла, 
боядисани повърхности, метал, винил, гума, линолеум, пластмаса 
и др. 

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Неутрално Ph

 Подходящ за употреба върху всякакви твърди повърхности

 Не съдържа  ОПАСНИ  химикали.

 Чисти без да накърнява полираните повърхности.

 Не е необходимо ИЗПЛАКВАНЕ.

 Ароматизиран.

 След употребата му помещенията са свежи и чисти .

 Подходящ за миене с бърсалка за под, бърсане и спрей чистене.

КЪДЕ ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 
За употреба върху всякакви полирани и неполирани твърди 
повърхности, подове, стени и др. от: мрамор, гранит, 
гранитогрес,теракот, мозайка, фаянс, ламинати, лакирано дърво, 
огледала, стъкла, боядисани повърхности, метал, винил, гума, 
линолеум, пластмаса и др. Подходящ  за употреба във всички видове 
промишлености, администрации, заведения, зали, фитнеси, 
училища и т.н. 

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 

ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ :      
Разредете 1:200 с гореща вода (5 мл на всеки литър вода, 1 капачка от 
5 л туба е равна на 10 мл). 
Измийте с бърсалка за под или избършете замърсената повърхност.  

Винаги помитайте или изчетквайте пода, за 
да отстраните праха и мръсотията преди да 
напръскате, с цел лъскане или почистване. 

СПРЕЙ ПОЧИСТВАНЕ:   
Разредете 1:50 до 1:200 с топла вода  (1 
капачка от 5 литрова туба отговаря на 10 мл). 
Напръскайте леко повърхността и излъскайте 
до блясък. 

СЪСТАВ 

Съдържа комбинация от анионни и 
нейоногенни повърхностно активни 
вещества, парфюм, консервант и багрило. 

АНАЛИЗ: 

вид  прозрачна течност 
мирис         на цитрус 
относително тегло (20oC)   1.01 
цвят  оранжев 
pH – неразреден        7.0 
pH – разреден1:50 8.0 
Срок на годност/ неотварян  3 години 

ОПАКОВКА 

5 л полиетиленови туби(възможност за 
доставка наливно в 1 л бутилка) 

БИОРАЗГРАДИМОСТ: 

Всички съставки използувани в продуктите на 
EVANS VANODINE се придържат към 
текущите Европейски предписания, засягащи 
биоразградимост и защита на околната 

среда. 

ГАРАНЦИЯ 

Този продукт е произведен във 
Великобритания от EVANS VANODINE , 
чиято система за качество е регистрирана от 
БРИТАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. рег. №FM 
09535;СР на МЗ №08976-2 / 2004



E-PHOS 
Почистващ препарат за тоалетни и бани 

ОПИСАНИЕ 

Концентрирана формула с дълготраен и свеж аромат – унищожава 
бактериите. Подходящ за всички видове повърхности  в бани и 
тоалетни. Отстранява котлен камък, телесни мазнини и общо 
замърсяване от порцелан, неръждаема стомана, хром, каменни 
плочки, керамика и емайл.  

ПРЕДИМСТВА 

 Бързо и ефективно почистващо действие

 Прилепва по вертикалните повърхности, което позволява по-
дълготраен контакт и по-качествено почистване.

 Съдържа бактерицидни компоненти.

 Има приятен и дълготраен аромат.

 Редовната употреба на препарата предпазва канализацията от
натрупване на котлен камък и неприятна миризма.

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ:         
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ  ЧИНИИ И ПИСОАРИ 

Промийте тоалетната чиния или писоара. Източете водата от S-
образната извивка. Налейте препарат неразреден и оставете няколко 
минути. Разнесете с четката за тоалетна. Изплакнете с чиста вода, ако 
е необходимо.      

Този продукт е произведен в Обединеното 
кралство от EVANS VANODINE чиято 
система за качество е регистрирана от  
БРИТАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. рег. №FM 09535;

СР на МЗ № 08977-7 / 2004

САНИТАРЕН ФАЯНС 
Използвайте не разреден. Нанесете върху повърхността, оставете за 
няколко минути и изплакнете с чиста вода. 

ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ 
Разредете 1:60 с гореща вода (16 мл на всеки литър вода). 

Измийте с бърсалка за под или забършете 
повърхността. 

СЪСТАВ: 

Съдържа фосфорна киселина, стабилизатор, 
нейоногенни повърхностно активни 
вещества, четвъртично амониево 
съединение, парфюм и багрило. 

АНАЛИЗ 

Вид   прозрачна вискозна течност 
Мирис  на цветя 
Относително тегло (20oC)  1.025 
Цвят   тюркоаз 
pH – неразреден      1.30 
pH – разреден 1:60     2.50 
Срок на годност /не отварян/   3 год. 

ОПАКОВКА 

5л ПЕ туби, възможност за доставка наливно 
в 1 л бутилка. 

БИОРАЗГРАДИМОСТ: 

Всички съставки използувани в продуктите на 
EVANS VANODINE се придържат към 
текущите Европейски предписания, засягащи 
биоразградимост и защита на околната 
среда. 

ГАРАНЦИЯ 



. 

ODOUR NEUTRALISER 

ОПИСАНИЕ 
Високоефективен и бързо действащ неутрализатор на 
неприятни миризми. Елиминира миризми на урина, 
повръщане, пот, гранясала храна, животинска 
миризма. За употреба върху твърди повърхности, 
килими, текстил, както и за кофи за смет. 

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Съдържа неутрализатор на миризми

 Бързо действие

 Готов за употреба

 Свеж, приятен аромат.

 Подходящ за различни повърхности

 Разфасован в 750 мл лесни за употреба спрей
бутилки

 Предлага се и в 5 л туби за повече икономия

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 
Използва се неразреден.  
За райони с постоянна неприятна миризма, напръскайте 
обилно докато се уверите, че миризмата е усвоена. 
За райони със скоро появила се миризма, пръскайте в 
близост до източника на миризмата. Отстранявайте 
твърдите остатъците от храна с лопата, а урината 
попивайте с попивателна хартия. 
Напръскайте обилно повърхността още веднъж и 
оставете продукта да победи неприятната миризма и 
източника й. 

СЪСТАВ 
Съдържа комбинация от бактерицид, 
парфюм, разтворител, амфотерни и 
нейоногенни ПАВ. 

АНАЛИЗ 
Вид прозрачна течност 
Мирис          на горски плодове 
Отн. тегло (20oC)  1.00 
Цвят безцветен 
pH - неразреден   5.5 
Срок на годност /неотварян: не по-
малко от 3 години 

ОПАКОВКА 
5 л полиетиленови туби. Възможност 
за наливно в 1 л бутилка. 

СЪХРАНЕНИЕ 
Да се съхранява в оригинални добре 
затворени опаковки при умерени 
температури. 

БИОРАЗГРАДИМОСТ:
Всички съставки  използувани в 
продуктите на EVANS VANODINE се 
придържат към текущите Европейски 
предписания, засягащи биоразградимост 
и защита на околната среда. 

КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ 
Този продукт е произведен в 
Обединеното кралство от Evans 
Vanodine, чиято система за качество е 
регистрирана от БРИТАНСКИ 
ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
удост. рег. № FM 09535; 
СР на МЗ № 01451 -2/2004г.      



FLORAZOL 

Бактерициден дезодорант и дезинфектант 
ОПИСАНИЕ 
Мощен, висококонцентриран дезодорант и дезинфектант, подходящ за  разнообразна употреба. 
Убива бактериите, премахва лошите миризми, оставя силен остатъчен аромат. Идеален за 
употреба в частни клиники, болници за пациенти с инконтиненция, навсякъде, където трябва да бъде 
преодоляна лоша миризма. Предлага се с различен парфюм, включително фрезия, букет, 
лавандула, сандалово дърво. Преминал е успешно изпитания срещу широк кръг от бактерии. 
Протоколът от бактериологичното изследване може да бъде предоставен по заявка. 

КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА 
• Ефикасен при овладяването на миризмите,
придизвикани от инконтиненция  
• Щадящ озона освежител за въздух
• Дезодорира и дезинфекцира             
• Убива бактериите, които могат да
предизвикват миризма    

• Силен остатъчен аромат
• Предлага се с различен парфюм
• Предлага се в еднолитрови бутилки
• Икономична алтернатива на аерозолите

Произведен в Обединеното кралство от EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, чиято 
система за качество е регистрирана в БРИТАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 

удост. рег. № FM 09535 

КЪДЕ ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 
Идеално подхожда също така за употреба навсякъде, където има пациенти с инконтиненция. След 
като бъде почистено, той може да се напръска или да се налее върху килими,пердета,мека 
мебел или твърди подови и стенни настилки, за да отстрани миризмата и което е най-важно 
– да унищожи бактериите, които могат да предизвикват миризмата. Горещо се препоръчва като
ефикасен дезинфектант за телефони, те миришат приятно, чисти са и приятни за 
употреба. 

Предназначен е за употреба в театри, училища, офиси, фабрики, частни клиники, болници, 
ресторанти, барове,хотелски стаи,фоайета,както и дълго непроветряеми помещения като 
икономична алтернатива на аерозолите,когато се употребява като ръчен спрей или пулверизатор. 
Безвреден за озоновия слой. 

 КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 
 ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

 Разредете 1:20 с гореща вода (прибл. 1 чаша на 5 л) Напръскайте, облейте или измийте замърсените 
повърхности. 

 СПРЕЙ И ДЕЗОДОРИРАНЕ:
Разредете 1:80 със студена вода (прибл. 1 супена лъжица на ръчен спрей с вместимост 1 пинта) 
Не пръскайте близо до  ел. инсталации. 

 ПРАНЕ НА КИЛИМИ
Разредете 1:200, добавете към разтвора за почистване на килими 

 ВОДОСМУКАЧКА/ ЕКСТРАКТОР:
Дозиране: 21/2 супени лъжици на 5 л. Това ще подейства много ефикасно срещу миризми на животни и 
на тютюн. 

СЪСТАВ 
Съдържа комбинация от натурален аромат, алкохол, нейонно действащо вещество,четирисъставен 
амоний и багрило. 
АНАЛИЗ 
Вид     Прозрачна течност     Цвят        Жълт   
Мирис              Различни приятни аромати   Стойност на pH – неразреден    7.0 
Относително тегло (20ºС)   0.86         С-ние на нелетливи в-ва   11% 
Вискозитет @ 20ºС       Тиксотропен          Биоразграждане   да 
Общо с-ние на препарата       70.5%  Код на продукта     А067/А108/А113/А114  
Трайност неотварян 3 години 
ОПАКОВКА 
1 л бутилки    



SPOT LIGHT 
Препарат за отстраняване на петна 

ОПИСАНИЕ 

Специализиран, високоефективен  препарат за отстраняване на петна 
от килими, мокети, тапицерии, мека мебел и текстил. Подходящ за 
отстраняване  на разнообразни петна от хранителни мазнини, вино, 
кафе, чай, плодов сок, червено цвекло, мастило , къри и др. 

ПРЕДИМСТВА 

 Високоефективен,  готов и лесен за употреба спрей.

 Образува пяна, спомагаща бързото абсорбиране на замърсяване.

 Отстранява упорити петна от килими и мека мебел.                     

 Приятно  ароматизиран

 Подходящ за  ръчно почистване с  помощта на четка.

КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ:       
Препоръчва се петната по килимите  да бъдат обработени, колкото се 
може по-скоро, за да се избегне риска от трайното  им оставане. 
Проверете дали цветовете на килима се повлияват от продукта,  като го 
нанесете с бяло парцалче върху малък участък от тъканта, която ще 
почиствате. По  използваното парцалче  не трябва да останат следи от 
бои. 

1. Отстранете всички твърди остатъци. Засъхналите остатъци трябва
да бъдат отстранени с изстъргване. Изчеткайте  или изсмучете с 
прахосмукачка. Течните петна трябва да бъдат попити с кухненска 
хартия или попивателна. 
2. Напръскайте  петното със SPOTLIGHT  и оставете да действа 60 сек.
Избягвайте прекаленото намокряне. 
3. Попийте петното върху килима с кухненска или попивателна хартия.
4. За трудно отстраними петна  е необходимо повторно напръскване и
обработка с мека четка, като се работи от краищата към центъра на 
петното, за да се избегне разширяването му. 

5. След като петното е отстранено, изплакнете
добре с чиста вода и попийте участъка до пълното 
му изсъхване. 
6. Почистете килима с прахосмукачка, ако е
необходимо. 
ЗАБЕЛЕЖКА: При отстраняване на петна от 
светли на цвят килими, може да се наложи да 
почистите целия килим. 

СЪСТАВ: 

Съдържа комбинация от нейоногенни ПАВ, 
свързващи вещества, гликол етер и парфюм. 

АНАЛИЗ: 

Вид прозрачна течност 

Мирис на лимон 

Относително тегло (20oC) 1.007 

Цвят безцветен 

pH – неразреден  7.10 

Срок на годност не по-малко от 3год 

ОПАКОВКА      
750 мл ПЕ бутилки със спрей опаковани.  

БИОРАЗГРАДИМОСТ:      
Всички съставки използувани в продуктите на 
EVANS VANODINE се придържат към текущите 
Европейски предписания, засягащи 
биоразградимост и защита на околната среда. 

КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ 
Този продукт е произведен в Обединеното 
кралство от EVANS VANODINE INTERNATIONAL 
PLC,  чиято система за качество е регистрирана от 
БРИТ. ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. 
рег. № FM 09535; СР на МЗ №08976-10 / 2004 
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CLEAN MAN  
HEAVY DUTY 
КЛИИН МАН ХЕВИ ДЮТИ 
 
ВИСОКО АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ  
ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЖКИ МАЗНИНИ И НАГАР 
 
 
Приложение 
 
Clean Man Heavy Duty е подходящ за приложение върху топли и студени повърхности на:  

- фурни, готварски печки и котлони 
- грилове 
- абсорбатори 
- камини 

 
Свойства 
 
Clean Man Heavy Duty е силно активен препарат. Препаратът ефективно и основно 
отстранява замърсяванията от тежки мазнини и нагар. Благодарение на комбинираното 
действие на своите компоненти препаратът разтваря загорелите остатъци от печене. 
пържене, готвене, грил и нагари от дим.  
 
Препаратът е бистра лесноподвижна течност с безцветен до бледожълт цвят. 
рН:  12.5 – 13.5 
 
Състав на препарата 
 

Алкилполиглюкозиди <2 % 
Натриева основа <1 % 
Калиева основа < 1 %  

 
Внимание:  

Не използвайте върху алуминий и други меки метали 
Не използвайте върху боядисани или лакирани повърхности 

 
 
Начин на употреба 
 
Препаратът се използва в концентриран вид. При използване на препарата върху загрети 
до 50° С повърхности почистването се ускорява. 
Завъртете накрайника на пръскалката на позиция за разпръскване. Напръскайте желаната 
повърхност от разстояние 15 см без да вдишвате. 
Оставете препарата да действа около 5 минути и внимателно разтъркайте с абразивна 
гъба, като внимавате да не надраскате чувствителните повърхностите. Изплакнете с вода 
или забършете с влажна кърпа. 
При стари и упорити замърсявания напръскайте повторно и оставете препарата да действа 
до 2 часа. 
Съблюдавайте указанията за почистване на уредите, посочени от производителите.  
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Предпазни мерки 
 
 
При употреба на препарата използвайте подходящи средства за индивидуална защита 
(домакински ръкавици). 
Да се пази далеч от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно 
с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие 
обилно с вода и сапун.  
 
 
Условия на съхранение 
В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, далече от храни и напитки. 
 
 
Третиране на отпадъчни количества и опаковки 
Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 
 
 
Опаковка 
Флакон: 750 ml 
 

Срок на годност 2 години 

 

 

 

 

 



Бакти +
Предназначен за пречистване на отпадъчни води в септични ями, 

Описание:  мазноуловители, дренажни тръби, сифони, канали и пречиствателни станции за 

Биологичен прахообразен продукт, съдържащ избрани бактериални култури. Безопасна 

природна технология, заложена върху действието на непатогенни микроорганизми. 

Създаден на основата на дълги години проучване и дълбоки познания на 

биотехнологията, бактериите, ензимите и необходимите им хранителни вещества. 

Характеризира се с много високо съдържание на активни вещества. 

Естествен (Природен) продукт, безвреден за околната среда, не съдържа химикали, 

неутрален, не е токсичен и некорозиращ. 

Предимства: 

- Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда 

- Висококачествен продукт, с високо съдържание на активни аеробни 

бактериални култури 

- Премахва лошите миризми по естествен начин 

- Ускорява разграждането на мазнини, масла, грес, протеини, нишесте, целулоза .. 

- Намалява нуждата от почистване чрез изпомпване 

- Решава проблема с реактивирането на излезли от употреба ями 

Опаковка: 

- 0,5 кг / кутия 

- 30 кг / чувал 

Външен вид и цвят: 

Светло бежов прах 

Безопасност и употреба: 

Да не се вдишва, да не се поглъща, да се избягва контакт с очите и отворени рани. След 

употреба ръцете да се измият със сапун и вода. Продуктът се съхранява на сухо място, 

при температура 5 - 35ºС. След всяка употреба затворете опаковката. 

Производител: Финесон (Словакия) офис България 



БАКТИ ПЛЮС
Прахообразен ароматизиран активатор за поддръжка на септични и помийни ями и 

малки съдове (шахти) задържащи мазнини. 

Описание: 

БАКТИ ПЛЮС е прахообразен биологичен активатор за поддръжка на: 

- септични ями; 

- малки съдове/ шахти задържащи мазнини. 

Производител: „Хидрашим” (Франция) 

Състав: 

- непатогенни микроорганизми; 

- ензими; 

- хранителна среда. 

Физико-химични данни: 

Външен вид:  - прах 

Цвят: -  - светло беж 

Преимущества: 

- Концентрирана формула за ефикасно премахване на миризми и запушвания в 

септични ями, шахти и канализацията; 

- Подсилено и бързо действие благодарение на наличието на микроорганизми 

(дълготрайно действие), ензими (бързо действие) и хранителни елементи 

(подпомагащи действието на микроорганизмите); 

- Многофункционална употреба; 

-  Удължава периода за механичното почистване ва септични ями (минимум 3 

пъти по-рядко); 

- Бързо „посяване” на ями и съдове/шахти задържащи мазнини, ускоряване и 

активиране на продължително неизползване на ями/съдове/шахти; 

- Натурален продукт, без съдържанието на сода каустик и щадящ околната среда; 

- Лесно безопастно манипулиране с продукта – не е токсичин, нито вреден; 

- Стабилност и дълготрайно съхранение (2 години). 

Начин за употреба: 

Изсипете съответната доза от продукта в съд с малко вода. Изчакайте края на кипенето 

след влагането на БАКТИ ПЛЮС във водата и веднага излейте продукта директно в 

ямата, в шахтата с мазнините или в сифона (тоалетната чиния, умивалника). 

Дозировка: 

За септични ями, тоалетни ями 

- 1 доза (1 доза = 1 капачка = 50мл) на всеки 15 дни. 

За съдове/шахти задържащи мазнини 

- 1 доза (50 мл) седмично при 50 хранения дневно. 

Опаковка: 

Бутилка 750 гр. (като капачката е дозатор) 



Предпазни мерки – Съхранение 

- дръжте извън обсега на деца; 

- при контакт с очите изплакнете веднага и обилно с вода и консултирайте 

лекар/специалист; 

- при поглъщане консултирайте се с лекар и му покажете етикета върху 

опаковката; 

- съдържа ензими т.е. не вдишвайте продукта; 

- специална етикетировка – не се прилага; 

- съхранявайте на сухо и проветриво място. Да не се допуска замръзване и 

избягвайте продължителното излагане на продукта на температура над 40ºС. 

ОЩЕ: 

- Мощните продукти за почистване и дезинфекция (ПХД) са токсични и вредни за 

микроорганизмите: ето защо влагайте биологичните продукти последни, след 

третирането с ПХД; 

- Разреждайте със студена вода; 

- При значими запушвания или наслояване на големи органични и други 

отлагания е необходимо първо механично или с химикали да се почистят, преди 

да започнете третирането с биопродукти; 

- Успехът на третирането е обусловено пряко от спазването на необходимите 

влагани дози от продукта и редовното им прилагане. 



АЛФА СЕПТЕР
Таблетки за третиране на септични и помийни ями. 

Описние: 

АЛФА СЕПТЕР e ароматизиран биологичен активатор във вид на таблетки на базата на 

непатогенни микроорганизми и ензими 

- за септични ями; 

- за помийни ями; 

- застойни води. 

Производител: Хидращим (Франция) 

Физико-химични данни: 

Външен вид: цилиндрични ефервесцентни таблетки (20 гр.); 

Цвят:   синьо-зелен; 

Аромат: лимон 

Преимущества: 

- концентриран продукт; 

- поддържа биологичния баланс на канализациите; 

- премахва проблемите -  запушване и отделяне на миризми; 

- избягва честите механични почиствания на ямите; 

- бързо и усилено действие поради съвместно действие на микроорганизми 

(продължително действие) и на ензими (бързо действие); 

- бързо разлагане на продукта; 

- натурален продукт, без съдържанието на сода каустик и щадящ  околната среда; 

- облекчено безопасно манипулиране – не е токсичен нито вреден; 

- стабилност и дълготрайно съхранение (2 години); 

- лесна дозировка благодарение на индивидуалната опаковка на продукта 

(опаковани в плик на ефервесцентни таблетки). 

Начин на употреба: 

Извадете таблетката от пликчето и поставете 1 таблетка в тоалетната чиния на всеки 15 

дни. Изчакайте да спре кипенето в тоалетната чиния и пуснете водата. 

Дозировка: 

- 1 таблетка (20 гр.) на 15 дни 

Опаковка: 

В кутия от 12 индивидуални таблетки в пликче по 20 грама. 

Картон – 36 кутии. 

Предпазни мерки – Съхранение 

- дръжте извън обсега на деца; 

- дразни очите, при контакт с очите изплакнете веднага  обилно с вода и 

консултирайте с лекар/специалист; 

- съдържа лимонен, т.е. би могъл да има някои случай алергични реакции; 



- при поглъщане консултирайте се с лекар и му покажете етикета върху 

опаковката; 

- съдържа ензими т.е. не поглъшайте продукта; 

- етикетиране – дразнещ; 

- съхранявайте на сухо и проветриво място. Да не се допуска замръзване и 

избягвайте продължителното излагане на продукта на температура над 40ºС. 

ОЩЕ: 

- Мощните продукти за почистване и дезинфекция (ПХД) са токсични и вредни за 

микроорганизмите: ето защо влагайте биологичните продукти последни, след 

третирането с ПХД; 

- Разреждайте със студена вода; 

- При значими запушвания или наслояване на големи органични и други 

отлагания е необходимо първо да се почистят  механично или с химикали, преди 

да започнете третирането с биопродукти; 

- Успехът на третирането е обусловено пряко от спазването на необходимите 

влагани дози от продукта и редовното им прилагане. 




