Въведение
Сигурността на продуктите, особено през последните години, изпъква като
първостепенно значение за хранително-вкусовата промишленост. 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
предприятията от хранително-вкусовата промишленост,”Б.Е.Б. Био Ензима България”ООД,
започна и дистрибуция на препарати за хигиена и дезинфекция (ПХД).
Те са предназначени за дезинфекция на подове, стени, съоръжения, тръбопроводи,
продукти за лична хигиена на персонала, против наслагвания от протеини, мазнини,
”нагари” и други.
В настоящия момент на пазара има голямо предлагане на различни производители, на
различни продукти и с най различно ценово равнище. Това в значителна степен затруднява
избора на българските производители, менажери, технолози, органите по контрол на
качеството, сертифицирането и т.н. ”Б.Е.Б Био Ензима България”ООД прави опит да
подпомогне участниците в избора на препарати за хигиена и дезинфекция. На базата на
ефективност/цена Ви предлагаме продукти на три фирми производители на препарати за
хигиена и дезинфекция-английската ”Еванс Ванодин”, френската ”Аниос”, българската
”Живас”и един наш препарат, разработен с френски суровини и с помощта на
специалисти от „Аниос”. Считаме, че по този начин всяка българска фирма работеща в
различни сфери на производството, ще има по-лесен избор.
Този каталог Ви предоставя информация за предлаганите в млякопреработката
препарати.
На разположение сме за друга допълнителна информация и извършване на тестове.
Разполагаме с ПХД и за други сектори на ХВП, козметика, фармация, напитки и др. При
интерес ще Ви предоставим информация.
Приложение: технически характеристики на предлаганите препарати
За контакти:”Б.Е.Б.Био Ензима България”ООД
1592 София,България
Бул”Асен Йорданов”14
Тел.02/9651314
Факс.02/9789553
e-mail:beb@bioenzyma.com
www.bioenzymа.com
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Фирми-контрагенти
1. „ЛАБОРАТОРИИ”АНИОС”






- френски производител на препарати за хигиена и
дезинфекция.Те са на първо място в Европа по обем на
производство и на трето място в света.От тяхната гама
предлагаме:

Фумоар
Галор C7
Алканиос SF 20B
Аниостерил EAS ECO

2. „ЕВАНС ВАНОДИН”

- английски производител на препарати за хигиена и
дезинфекция.Препарати с високо качество.От тяхната
гама ви предлагаме:

 Мулти есид

3. „ЖИВАС”

- български производител на препарати за хигиена и
дезинфекция. Добра алтернатива на по-скъпите вносни
продукти,при идентично качество.От тяхната гама ви
предлагаме:

 Дегризол-KF-30
 Живасепт пяна
 Живасепт гел

4.Б.Е.Б Био Ензима България”ООД
 Алдет Цип

1. ДЕТЕРГЕНТ ФУМОАР / DETERGENT FUMOIR
ДЕТЕРГЕНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ И ОБОРУДВАНЕ
Характеристики
За почистване и „обезмасляване”на пароварилни и опушващи камери.Може да се използва за
оборудване,което влиза в контакт с хранителни вещества.
Инструкции за приложение
Концентриран разтвор за професионална употреба.
Употреба:
-в пенообразуващи системи-3% разтвор
-при накисване-2-5% в хладка или топла вода.
Оставете препарата да действа
Използвайте четка,ако е необходимо.
Изплакнете с питейна вода.
Да не се използва върху Алуминий или други”меки”метали.
Качествен състав
Нейоногенни детергенти в алкална среда,хелатен агент.
Свойства
- Прозрачен разтвор с кехлибарен цвят
-рН на чист продукт при 20˚С: около 11
- Плътност при 20˚С: около 1,46
Предпазни мерки при употреба
Опасен продукт - моля следвайте указанията за употреба (в съответствие с Европейска директива
99/45/СЕ и коригираните версии). Преди употреба прочетете етикета и спецификацията.
Съхранение
Между +5˚С и 35˚С.
Опаковка-туби по 25 кг.

2. ДЕТЕРГЕНТ ГАЛОР С7 / DETERGENT GALOR C7
Алкален детергент за ЦИП,тръбопроводи и др.

Характеристики
GALOR C7 е алкален детергент.Течен концентрат за употреба в тръбопроводи,затворени системи,миялни
тунели и др.
Инструкции за приложение
Концентриран разтвор за професионална употреба.
Употреба:
-в CIP системи-1-5%,температура>60 градуса Целзий,време за контакт 20-30 минути
-в миялни тунели – 1-5%,температурата и времето за контакт зависят от замърсяването.
Оставете препарата да действа
Изплакнете с питейна вода.
Да не се използва върху Алуминий, други”меки”метали,сплави,галванизирано желязо.
Свойства
-прозрачен разтвор с ясно жълт цвят
-рН на 1% р-р-12,8
-относително тегло-1,49
-непенлив

Предпазни мерки при употреба
Опасен продукт - моля следвайте указанията за употреба (в съответствие с Европейска директива
99/45/СЕ и коригираните версии). Преди употреба прочетете етикета и спецификацията.
Съхранение
Между 0˚С и 35˚С.
Опаковка-туби по 25 кг.

3. ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ОБЕЗМАСЛИТЕЛЕН ДЕТЕРГЕНТ ЗА
ВСЯКАКВИ ПОВЪРХНОСТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обезмасляване и дезинфекциране на
повърхности в хранителновкусовата промишленост.Разрешен за
повърхности влизащи в
Контакт с храни ( Френски декрет от 8
Септ.1999).

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ДАННИ

Безцветна светла течност
Гъстота при +20°C:
прибл. 1.15
pH на чист продукт
при+20°C: >12
pH при 1% разтвор :
>12.5

ALCANIOS SF 20

МИКРОБИОЛОГИЧНИ
СВОЙСТВА

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

* Бактерициден за 5 мин. при 1%
(10 ml/l).

*Приложим като
1% воден
разтвор.
* Използва се като пяна, при
накисване в
студена или гореща вода, или в
захранващи системи.
*Разрешено действие минимум за
5
мин.,
избършете,ако
е
необходимо, и и зплакнете
обилно с питейна вода.
* Да не се ползува при алуминий
и алуминиеви сплави.
* За честотата на употребасъобразяване
с
местните
хигиенни
планове.

СЪСТАВ
N-(3-aminopropyl)-Ndodecylpropane-1„3- diamine - №
CAS 2372-82-9 (12 mg/g).
Помощни вещества.

* Концентриран разтвор.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Опасен продукт. Да се следват
указанията за употреба ( в съотв. с
Директива
99/45/ЕС
и
адаптираните версии). Внимателно
да се ползват биоцидите. Преди
употреба да се прочете етикета и
продуктовата информация. Да се
съхранява при температура от
+5°C до +35°C. Биоциден продукт
за дезинфекция на повърхности в
контакт или не с хран. продукти.
(Main group 1 - PT 2 & 4 - Directive
98/8/EC).
ОПАКОВКА

25 кг. бидон : 1751.406
200 кг.варелl: 1751.
1000 кг. контейнер:
1751.004

4. ANIOSTERIL EAS ECO - ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ЦИП СИСТЕМИ,
ПОВЪРХНОСТИ И ОБОРУДВАНЕ
Характеристики
Контактен дезинфектант за цип системи, оборудване и повърхности.
Използва се чрез накисване, спрей, ЦИП и миялни тунели. Некорозионен
продукт за материалите.
Инструкции за приложение
Концентриран разтвор. Използва се върху предварително почистени
повърхности във воден разтвор 0,5 до 3,0% в съответствие с изискванията
за антимикробна активност., като се спазва посоченото време за контакт.
Прилага се в достатъчно количество (30/40 ml/m2). След използване се
изплаква с питейна вода. За честотата на приложение и почистване на
оборудването моля спазвайте утвърдения на място хигиенен план.
Качествен състав
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3- diamine (N°CAS 2372-82-9
: 24 mg/g), exci pients.
Физико-химични данни
-Безцветен прозрачен разтвор с леко жълт цвят
-Плътност при 20˚С: около 1,03
-рН на чист продукт при 20˚С: 10
-рН на разтворения продукт при 0,5% :около 8
Микробиологични свойства
Бактерициден за 15 минути, 0,5%, 20˚С (ЕН1276, ЕН13697)
Фунгициден за 15 минути , 3,0%, 20˚С (ЕН1650, ЕН13697)
Предпазни мерки при употреба
Опасен продукт - моля следвайте указанията за употреба (в съответствие с
Европейска директива 99/45/СЕ и коригираните версии). Използвайте
биоцидите внимателно. Преди употреба прочетете етикета и
спецификацията.
Съхранение
Между +5˚С и 35˚С. Дезинфектант за хранителна промишленост и за
животновъдството (Основна група РТ4 – Директива 98/8/ЕС).

5. АЛДЕТ ЦИП

Характеристики
АЛДЕТ ЦИП е алкален детергент.Течен концентрат за употреба в
тръбопроводи,затворени системи,миялни тунели и др.
Инструкции за приложение
Концентриран разтвор за професионална употреба.
Употреба:
-в CIP системи-1-5%,температура>60 градуса Целзий,време за контакт 20-30
минути
-в миялни тунели – 1-5%,температурата и времето за контакт зависят от
замърсяването.
Оставете препарата да действа
Изплакнете с питейна вода.
Да не се използва върху Алуминий, други”меки”метали,сплави,галванизирано
желязо.
Свойства
-

Прозрачен разтвор с ясно жълт цвят

-

рН на 1% р-р-12,8

-

относително тегло-1,49

-

непенлив

Предпазни мерки при употреба
Опасен продукт - моля следвайте указанията за употреба (в съответствие с
Европейска директива 99/45/СЕ и коригираните версии). Преди употреба
прочетете етикета и спецификацията.
Съхранение
Между 0˚С и 35˚С.
Опаковка-туби по 25 кг.

6. МУЛТИ АСИД / MULTI-ACID
Описание
MULTI-ACID e стабилизирана комбинация от киселинни продукти за по-добра ефективност при
различни промишлени замърсявания.
Предимства и характеристики
. Комбинация от киселини

. Икономично нощно миене

. Екстремно отстраняване на отлагания

. Ефективно почистване на ABW

. Идеален продукт за ЦИП системи

Къде да употребяваме
MULTI ACID използван вместо:
MILKSTONE REMOVAL – благодарение на азотно/фосфорния състав, млечния камък се разгражда поефективно и за по-малко време
ACID WASH – използван като студено киселинно измиване, като алтернативна програма на топлото
алкалноизмиване, MULTI ACID ефективно ще редуцира pH и твърдостта на водата,като отдели и
предотврати наслагвания на котлен камък.
ACID BOILING WATER SYSTEMS (ABW) – като алтернатива на азотната киселина, MULTI ACID ще
покаже отлично почистване на ABW системите.
Употреба
АЛТЕРНАТИВНО АЛКАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ЗА ЦИП СИСТЕМИ В МЛЕКОПРЕРАБОТКАТА:
След сутрешното алкално топло измиване, MULTI-ACID се използва за студено измиване през
нощта в концентрация: 0.25–1.0% (0.25 – 1.0л на 100л).
ACID BOILING WATER (ABW) хигиена в млекопреработката:
MULTI-ACID се използва в ABW системите, следвайки дозирането в таблицата:
MILKING POINTS
10
12
14
16
18
20

Количество циркулационен р-р
(литри)
160
190
225
255
285
320

VOLUME OF ABW LIQUID REQUIRED PER
LITRE OF STOCK SOLUTION (ml)
190
220
265
300
335
375

ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИПИ И КОНТРОЛ:
MULTI-ACID се препоръчва за отстраняване на млечния камък и други накипи в ЦИП системите,
резервоарите и съдовете. Да се използва в концентрация: 1.0–4.0% (1.0–4.0л на 100л) при температура 60°C. Накипите се отстраняват бързо при висока температура. Циркулирайте за 5-10мин разтвора с
горната концентрация с последващо старателно изплакване за отстраняване на накипите.
ХИГИЕНА В МАНДРИТЕ:
MULTI-ACID може да се прилага в двустъпковите програми за хигиена, след алкалния детергент, в
концентрация: 0.2–1.0% (0.2–1.0л на 100л) при температура до 60°C. Може да се използва и за киселинно
плакнене на CIP системите, както и за дезинфекция на силузите за сурово мляко и централните
млекопроводи.
СЪСТАВ Съдържа азотна и фосфорна киселина
ОПАКОВКА 4 x 5л полиетиленови бутилки, 25л полиетиленови туби, 200л полиетиленови варели

7. ДЕГРИЗОЛ KF-30

Киселинен високопенлив препаратза почистване и
обезмасляване в хранително-вкусовата
промишленост
ДЕГРИЗОЛ KF-30 представлява концентриран кисел препарат с мощно почистващо и
обезмасляващо действие, който има широко приложение в хранително-вкусовата промишленост и
животновъдството, за отстраняване на замърсявания от мазнини, белтъчини, котлен камък и др.
Препаратът е предназначен за професионална употреба.

Област на приложение:
ДЕГРИЗОЛ KF-30 отстранява растителни и животински мазнини и силни замърсявания в
хранително-вкусовата промишленост, в предприятия за обработка на месо, риба, млечни продукти и
др., почиства котлен камък, захарни отлагания, варовикови налепи и ръжда.;
Прилага се за почистване и обезмасляване на:
- устойчиви на киселини повърхности – подове, стени, плотове, машини и оборудване,
съдове от пластмаса, неръждаема стомана, дърво;
- оборудване в кухни, пекарни, транжорни, месарски магазини и др
- съдове и машини за преработка на плодове и зеленчуци
- фризери, хладилни камери за съхранение на хранителни продукти, месо, сладолед;
- бани и санитарни помещения, тоалетни

Начин на употреба:
Препаратът съдържа висока концентрация на фосфорна киселина. В зависимост от степента и вида
на замърсяването препаратът може да се използва в различни концентрации. Препоръчително
разреждане е 1:20 до 1:50. При използване на загрята до 50 – 60 оС вода се постига по добър ефект.
При особено силно замърсяване използвайте концентрат на препарата.
Препаратът ДЕГРИЗОЛ KF-30 е силно пенлив. Препоръчва се използването му с пенообразуващи
устройства, при което се постига устойчива пяна, задържаща се и по вертикални повърхности.
Постига се и оптимален ефект при почистването Времето на въздействие е от 5 до 30 минути, след
което повърхностите трябва да се изплакнат обилно с вода, при възможност топла.
Внимание:
Използвайте внимателно върху алуминий, месинг, мед и повърхности от мрамор.
Не използвайте в CIP системи (поради високата пенливост на препарата)
Не оставяйте препарата да засъхне върху третираните повърхности
Препаратът съдържа съставки, които са с висока степен на биоразграждане.

Състав на препарата:

рН = 1

-

Анионни повърхностно-активни вещества 5 - 10 %

-

Фосфорна киселина 25 – 35 %

-

Разтворител 2-(2-бутоксиетокси)етанол: < 5 %

Опаковка
Пластмасови туби с вместимост 5 и 10 кг. Бидони 100 и 200 кг.

8. ЖИВАСЕПТ ПЯНА

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
И КОЖА

Състав:
Активни вещества
Хлорхексидин диглюконат - 0.80 %

Други съставки:
Нейоногенно ПАВ
Омекотители за кожа
Парфюмна композиция
Оцветител E 133
Дейонизирана вода
Вид на биоцидния препарат:
Светлосиня ароматизирана гъста течност
рН – 5.5-6.5
Активните съставки на препарата са биоразградими.
Препаратът е приятно ароматизиран, образува устойчива пяна с много добри миещи свойства. Той не
сенсибилизира и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба.
Спектър на действие:
ЖИВАСЕПТ ПЯНА има бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота,
АН1N1) и фунгицидно действие.
Област на приложение:
Хигиенно миене и дезинфекция на ръце (в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти
хранително-вкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и бита),
Хирургично миене и дезинфекция на ръце.
Миене и дезинфекция на кожа преди операции и медицински манипулации (инжекции, пункции,
ваксинации и др.).

Начин на употреба:

Обект на дезинфекция

Количество разтвор

Начин на употреба

Експозиция

Хигиенно миене и дезинфекция на
ръце

5 мл

Втриване в кожата на ръцете,
след което се изплакват с вода

30 секунди

Хирургично миене и дезинфекция на
ръце

2 х 5 мл

Втриване в кожата на ръцете,
след което се изплакват обилно
с вода

3 (2+1) минути

Миене и дезинфекция на кожа преди
операция и манипулации

До омокряне

Втриване в кожата, след което
се изплаква обилно с вода

60 секунди

Предпазни мерки при употреба:
Да не се поглъща. Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода и
при необходимост да се потърси лекарска помощ. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска
помощ и да се покаже опаковката или етикета.
Условия на съхранение: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре
вентилирани помещения, далече от запалителни източници, храни, напитки и при температури от 5 до
35оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и киселини.
Опаковка: Туби от 3 л и флакони от 500/300 мл с дозатор.
Срок на годност: 3 години от датата на производство.

9. ЖИВАСЕПТ ГЕЛ

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

СЪСТАВ :
Активни вещества:
Етилов алкохол 70 %,
Други съставки:
Гелообразуващо
вещество
Омекотител за кожа
Парфюмна
композиция
Багрило Е 133
Дейонизирана вода
Вид на биоцидния препарат:
Светлосин ароматизиран гел.
рН – 5.5-6.5
Активните съставки на препарата са биоразградими.
Препаратът е приятно ароматизиран, омекотява и освежава кожата и не предизвиква сенсибилизация
дори след многократна употреба.
Спектър на действие:
ЖИВАСЕПТ ГЕЛ има бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV, рота,
AH1N1) и фунгицидно действие.
Област на приложение:
Хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни, здравни и обществени заведения, в обекти хранителновкусовата, фармацевтична и козметична промишлености и в бита
Начин на употреба:
Обект на дезинфекция

Количество препарат

Начин на употреба

Експозиция

Хигиенна дезинфекция на
ръце

3 мл
(едно натискане на
дозатора)

Втриване в кожата на ръцете, след което
не необходимо измиване с вода

30 секунди

Предпазни мерки при употреба:
Да се пази далеч от деца. Да не се поглъща. Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите, веднага
да се изплакнат с вода и при необходимост да се понтърси лекарска помощ. При поглъщане да се
изплакне обилно с вода устната кухина и да се изпие голямо количество вода.
Условия на съхранение: Да се съхранява в добре затворена оригинална опаковка, в сухи и добре
вентилирани помещения, далече от запалителни източници при температури
от 5 до 35оС. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да не се съхранява със силни окислители и
киселини.
Опаковка: Флакони от 500/300 мл с дозатор и 85 мл.
Срок на годност: 2 години от датата на производство.

