
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 дистрибутирането на препарати за хигиена и дезинфекция. 

 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 

първи опит да подпомогне участниците  в избора на препарати за хигиена и 

дезинфекция. На базата на съответствие ефективност/цена ви предлагаме 

продукти на три различни фирми производители на препарати за хигиена и 

дезинфекция-английската фирма ”Еванс Ванодин”, френската 

фирма”Аниос”, българската ”Живас”. Също така Ви предлагаме и един 

продукт наша собствена разработка. 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 

хлебопроизводството и сладкарството препарати. На разположение сме за 

друга допълнителна информация и извършване на тестове. Разполагаме с 

разработки /каталози/ и за други сектори на 

ХВП,козметика,фармация,напитки и др. 

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.co 
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B. E. B.  “BIO ENZYMA BULGARIA”  LTD 
______________________________________________ 

1592 Sofia, Bulgaria,  14 “Assen Yordanov” Str. 
Tel. +359 2 9651 314, fax. + 359 2 978 95 53 
E-mail beb@bioenzyma.com 

www.bioenzyma.com 
 

 „Продукти за почистване и дезинфекция”  

Хлебопроизводство и сладкарство 

(„Аниос”/Франция - „Еванс Ванодин”/Вбритания – БЕБ Био Ензима/Б-я”)  

„Живас”/Б-я 

 ПРОДУКТИ ОПИСАНИЕ ОПАКОВКА 

 

 

1. 

 

Хайклас /Hig Class  

/„Еванс ”/ 

Неутрален почистващ препарат за 

ежедневно почистване на всички 

твърди повърхности. Придава блясък, 

ароматизиран. Икономичен и лесен за 

употреба. 

Разреждане : 1:200 за почистване на    

под 

                       1:50   за стъкла и маси  

 

 

5 л/туба 

Концентрат 

      2. Лифт / Lift 

/”Еванс ”/ 

 

 

 

Мощен обезмаслител. 

Антибактерициден препарат, 

премахва мазнини и миризми. 

Много иконо-мичен. 

Разреждане: 1:50 за стени, абсорб-

атори, фурни, грилове и тигани 

                      1:25  за фритюрници 

                      1:250 за подове,стени и 

врати 

                      1:10 за общо почистване 

на мазнини                                       

 

  

 

 

5 л / туба 

Концентр. 

  

3.           Алдет цип 

       /”Био Ензима”/ 

 Алкален детергент. Концентриран 

разтвор за професионална употреба. 

Разреждане: 1 : 20 при по-висока 

степен на замърсяване 

                       1 : 100 при по-ниска 

степен на замърсяване  

 

 8 кг / туба 

 

35кг/туба 

концентрат 

4.    Алканиос SF 20 B 

         /” Аниос”/ 

Дезинфекциращ обезмаслителен 

детергент за всякакви повърхности 

в промишлеността. 

Разреждане: 1 : 50 

                        1 : 100 

5 кг/туба   

25кг/туба 

концентрат 

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

           /”Аниос”/ 

Дезифектант за повърхности , 

оборудване и тръбопроводи. 
5 кг/туба 

Концентрат 

25 кг/туба 

7. И-фос 

/ E-phos 

     /”Еванс ”/ 

Почистващ дезинфектант за различни 

повърхности, включително и 

неръждаема стомана в бани и 

тоалетни. Ненатрапчив аромат, 
профилактика против налепи от 

мазнини, ръжда и котлен камък. 

Разреждане: 1:5 до 1:20 

5 л/туба 

Концентрат 

8. VEGGISAN 

Веджисан 

/”Еванс”/ 

 

Разтворими таблетки за 

дезинфекция на яйца ,плодове, 

зеленчуци. Използува се за крайна 

дезинфекция или студена 

стерилизация на оборудване, твърди 

повърхности , съдове, кърпи, 

стъклария , прибори за рязане ня 

храна и др.Няма корозивен ефект, 

дълготрайно действие на работния 

р-р, без мирис.1 таблетка на 20 л 

вода  

Кутия с 200 бр. таблетки 

9. Септокват 

/”Живас”/ 

Препарат за почистване и 

дезинфекция на повърхности: 

-водоустоичиви повърхности в 

здравни и лечебни заведения 

-в обекти за производство и 

търговия с храни 

-дезинфекция на кухненско 

оборудване и съдове. 

Концентрат 

 

1 л/флакон 

3 л/туба 

5 л/туба 

10 л/туба 

Концентрат 

10. Живасепт пяна 

/”Живас”/ 

Препарат за миене и дезинфекция 

на ръце и кожа 

Готов за употреба 

0,500 л/флк 

3 л/туба 

 

 

  

За повече информация и при проявен интерес, моля свържете се с нас. 

София 



 

 
 

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 
INTERNATIONAL PL, чиято система за 
качество е регистрирана от БРИТАНСКИЯ 
ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. 
рег. №FM 09535; 
СР на МЗ №08976-2 / 2004 
 
 

 

 

 

 



 

 

LIFT 
Мощен почистващ обезмаслител с бактерицидно действие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Мощен  
 
 

 
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 
5литра) 3x  (дозаторно впръскване) или ½ чаша на 5литра 
вода. Избършете с моп  или напръскайте със спрей 
повърхността. 

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФРИТЮРНИЦИ: 
Изключете захранването, източете мазнината и 
отстранете остатъците с хартиена кърпа. 
Разредете и изсипете във фритюрника LIFT в 
съотношение 1:25 (400 мл) (2 чаши) на 10литра 
студена водаПотопете 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. 
 
За повече информация, моля обръщайте се към 
обслужващия Ви търговски представител или 
позвънете в офиса на фирмата на тел.02/9651 
314 
 
СЪСТАВ:                                                        
Съдържа комбинация от натриев метасиликат,  
амфотерно действащо вещество, анионно 
действащо вещество, свързващи вещества, 
разтворител и гликол етер.  
 
АНАЛИЗ  
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): не по-малко от 3год 
 
ОПАКОВКА:                                                                  
5 литрови 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 в Обединено 
кралство от EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL  PLC чиято система за 
качество е регистрирана от БРИТАНСКИЯ 
ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. 
рег. №FM 09535;СР на МЗ №08974/2004г. 
 
ДАТА НА РЕВИЗИЯ : 0603 

 

 



 

                               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. 



ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ОБЕЗМАСЛИТЕЛЕН ДЕТЕРГЕНТ ЗА 

ВСЯКАКВИ ПОВЪРХНОСТИ В  ПРОМИШЛЕНОСТТА  

ХАРАКТЕРИСТИКА  ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ДАННИ  
 
 
Обезмасляване и дезинфекциране на повърхности в хранително- 
вкусовата промишленост.Разрешен за повърхности влизащи в    
Контакт с храни ( Френски декрет от 8 Септ.1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdU laboratoires 

"AN I OS 
Le professionnel de la disinfection

 

Безцветна светла течност clear 

Гъстота при +20°C: прибл. 1.15 

pH на чист продукт при+20°C: >12 

 pH при 1% разтвор : >12.5 

REFERENCE 

1751 GB-2008.06-B 



ALCANIOS SF 20 

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

СЪСТАВ  

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1„3- 

diamine - № CAS 2372-82-9 (12 mg/g). 

Помощни вещества. 

 

 

 

 

 

 

* Концентриран разтвор. 

*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 употреба- съобразяване с 

местните хигиенни планове.

 
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  
 

 

Pave du Moulin - 59260 Lille - Hellemmes - FRANCE 

Telephone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 67 67 68 - www.anios.com 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА  

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

ANIOS 
Le professionnel de ia disinfection 

http://www.anios.com/


 

 

EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC 
 

EST-EEM 
Почистващ и дезинфекциращ препарат 

 

ОПИСАНИЕ                                                                                                   
Мултифункционален почистващ препарат и краен дезинфектант. 
Препоръчва се за почистване на различни повърхности, включително 
работни плотове, маси,  дъски за рязане и уреди за обработка на 
храна, хладилници, кухненско оборудване, хранителни складове, 
решетки, етажерки,  шкафове, под и стени.                                                         
Лабораторните тестове показват, че унищожава грам позитивни и 
грам негативни бактерии за 60 секунди при температури 5°C и 10°С. 
 
ПРЕДИМСТВА 

 Не парфюмиран. 

 Почиства и дезинфекцира с едно действие. 

 Унищожава бактериите и предотвратява разпространението 
на инфекциите, едновременно с почистването. 

 Специално предназначен за хранителната индустрия и 
кетъринги. 

 Отговаря на всички Британски и Европейски стандарти.    
Тест метод BS EN 1276:1997. 

 
КАК ДА УПОТРЕБЯВАМЕ 
ЗА ПОВЪРХНОСТИ В ДИРЕКТЕН КОНТАКТ С ХРАНА: 
Разредете EST-EEM в съотношение 1:10 части топла вода (500мл на  
5литра) 2 ½ чаши на 5литра вода. 
2 x  (дозаторни впръсквания) за 600мл вода за EEM RTU 750мл 
бутилка със спрей. 
Избършете с кърпа или напръскайте повърхността. Изплакнете с 
чиста вода. 
ЗА ПОВЪРХНОСТИ БЕЗ КОНТАКТ С ХРАНА: 
Разредете EST-EEM в съотношение 1:50 части топла вода (100 мл на 
5литра) 
3x  (дозаторни впръсквания) или ½ чаша на 5литра вода. 

Измийте с моп или забършете с кърпа повърхността. 
Оставете да изсъхне. 
 
За повече информация, моля обръщайте се към 
обслужващия Ви търговски представител или 
позвънете в офиса на фирмата на тел. 02/9651314                                                                               
 
СЪСТАВ 
Съдържа четвъртично амониево 
съединение, гликолов етер, sequestering 
agent, етоксилатен амин, амфотерни и 
нейоногенни ПАВ.  
 
ВИДОВ АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА: 
Вид:                                          прозрачна течност 
Мирис:                                                не парфюмиран 
Отн. тегло (20oC):                                                1.016 
Цвят:                                                             безцветен 
pH – не разреден:                                                  11.2 
pH – разреден 1:10:                                          11.0 
Срок на годност (неотврян):      Не по-малко от 3год 
 
ОПАКОВКА 
 5 литрови  полиетиленови туби; 750мл ПЕ бутилки. 
 
БИОРАЗГРАДИМОСТ:                                            
Всички съставки  използувани в продуктите на 
EVANS VANODINE се придържат към текущите 
Европейски предписания, засягащи биоразградимост 
и защита на околната среда. 
 

 
 



ПОЧИСТВАНЕ – ДИНАМИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

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 миални 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/m
2
). 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). 



PERADOX 
Дезинфектант, базиран на пероцетна киселина 

P.V26 

Product Code: C015 

ОПИСАНИЕ 
PERADOX е чист, неоцветен, течен дезинфектант, предназначен за крайна дезинфекция, ефективен при 

широк спектър бактерии, вируси, спори, гъбички и плесени. Подходящ за приложение в 
животновъдството, селското стопанство, производството и преработката на мляко и храни и напитки. 

PERADOX е бързодействащ дезинфектант, убиващ бактериите за по-малко от 15сек. Качеството му 
съответства на EN1656 при дозиране 1:50  (10°C). Приложим е за постигане на високи хигиенни 

стандарти. 

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ 

* Високо ефективен едновременно при наличие на бактерии, вируси, плесени (включително бактериални
и гъбични спори) 

* Икономичен за употреба
* Ефикасен и независим от твърдостта на водата.

* Не образува пяна и може да се използва за циркулационно почистване.
* Приложим при изисквания за студена дезинфекция

* Ефективен при отстраняване на протеинови депозити, поради мощните си окислителни качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

PERADOX се използва като дезинфектант за основна биозащита в животновъдството и 
преработвателните предприятия от хранително-вкусова промишленост. Намира приложение при 

циркулационно почистване и влиза в биозащитните програми на производството и преработката на 

мляко и други храни и напитки.   

УПОТРЕБА 
PERADOX се разрежда в съотношени 1:100 до 1:200 в студена вода, съобразно спецификата на 

биозамърсяването. 

PERADOX се използва за дезинфекция на халетата и саниране на водопроводните системи в 

животновъдството с разреждане 1:50. Време за дезинфекция чрез потапяне: 4-6часа. Изплаква се 
старателно с чиста вода. 

PERADOX се използва за дезинфекция на CIP системи в млекопроизводството и преработката с 

разреждане 1:200, след почистване със съществуващ детергент. 

PERADOX може да се използва в комбинация с почистващ препарат за премахване на млечния протеин 

от оборудването за мляко в съотношение 1:200.   

PERADOX може да се използва за превенция на маститите при дезинфекция на клъстерите в 

съотношение 1:50 до 1:200, в зависимост от наличното биозамърсяване.  

PERADOX се използва за въздушна дезинфекция в 0,3% концентрация. 
СЪСТАВ 

Peradox е балансирана комбинация от Peracetic Acid, Hydrogen Peroxide, Acetic Acid and Water 
ОПАКОВКА 

25 кг в полиетиленова туба. 

КАЧЕСТВЕНА ГАРАНЦИЯ 

Този продукт е произведен във Великобритания от EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC чиято система 
за качество е регистрирана от БРИТАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. рег. №FM 09535; 

Revision Date: 01/10/12 



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.                                                                

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 

Този продукт е произведен в Обединеното 
кралство от EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC чиято система за 
качество е регистрирана от  
БРИТАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, удост. рег. №FM 09535; 
СР на МЗ №08977-7 / 2004 



VEGGISAN / Веджисан 
Таблети за дезинфекция 

ОПИСАНИЕ 
Бързо разтварящи се ефересцентни таблети. При 
разтваряне в 10л вода разтворт, съдържа 100ppm 
(частици на милион, които могат да бъдат абсорбирани 
през кожата).  Разтворът позволява миене и 
дезинфекция на плодове и зеленчуци, без водата да 
бъде източник на зарази. Има широко приложение, като 
основен дезинфектант при преработка на храна, както и 
за всички видове повърхности, керамични подове, стени 
и дезинфекция на мопове и кърпи. 

ПРЕДИМСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Бързо разтварящи се, лесни за употреба таблети.

 Eфективен за всички видове микроорганизми,
които увреждат храната.

 Подходящ за всякакъв тип вода.

 Срок на годност – повече от 5 години.

 Практично съхранение и транспорт, в сравнение с
течните препарати.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЕТЪРИНГ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ЯЙЦА: 
1 таблетка на 20 литра вода - 50ppm. 
СТЕНИ, КЕРАМИКА, ПОД: 
1 таблетка на 5 литра вода - 200ppm  
ПРИБОРИ ЗА РЯЗАНЕ И ХРАНА, ГЛИНЕНИ, 
ФАЯНСОВИ СЪДОВЕ, СТЪКЛАРИЯ: 
1таблетка на 8 литра вода - 120ppm. 
КЪРПИ И МОПОВЕ: 
1 таблетка на 20 литра вода - 50ppm. 
АВТОМАТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЕБНИ СТОКИ И 
МАШИНИ ЗА СЛАДОЛЕД: 
1 таблетка на 5 литра вода - 200ppm. 

Гладки работни плотове, без пори: 
1 таблетка на 5 литра вода - 200ppm. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА 
Дезинфекция  на плодове, зеленчуци, яйца: 
За максимално обеззаразяване накиснете 
продуктите в разтвора за не по-малко от 5 
мин. Изцедете ги и подсушете. Подменяйте 
често дезинфекционния разтвор.  
Дезинфекция на повърхности: 
Дезифекцирайте повърхностите с разтвор 
в концентрация, в зависимост от 
приложението 

СЪСТАВ 
Съдържа натриев дихлоризоцианурат и 
инертни компоненти. 

ВИДОВ АНАЛИЗ НА ПРОДУКТА: 
Вид:                                             таблетки 
Мирис:  Характерен на хлорни съединения 
Относително тегло (20oC):  N/A 
Цвят:     Бял 
PH – неразреден:  N/A 
PH –1% разтвор  5.5 
Срок на годност:  Не по-малко от 5г 

ОПАКОВКА 
6х200 таблети в кутия. 

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 Обединено 
кралство от EVANS VANODINE 
INTERNATIONAL PLC, чиято система за 
качество е регистрирана от БРИТАНСКИЯ 
ИНСТИТУТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
лудост рег. № FM 09535: 
СР на МЗ  №01452-2/2004 

ДАТА НА ПРОВЕРКА: 0612 
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СЕПТОКВАТ 

КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 

ПОВЪРХНОСТИ 

Номер на Разрешението за пускане на пазара: 0559-3 

     СЪТАВ : 

        Активни вещества: 

Бензалкониев хлорид – 20g /100ml 

Дидецил диметил амониев хлорид – 30g /100ml 

Изопропанол -12g /100ml 

Други съставки: 

  Хелатообразуващ агент 

Парфюмна композиция 

Оцветител Е 104 

Дейонизирана вода 

ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРАТ: 

Светложълта ароматизирана течност. 

рН – 8.5-9.5 

Разтворим във вода и алкохоли. 

Препаратът не съдържа алдехиди, феноли и хлор. Активните му съставки са биоразградими. 

Септокват не се инактивира от органична материя. Препаратът не уврежда и е съвместим с 

различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на 

препарата са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 7 дни след приготвянето им. 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:  

Септокват има  бактерицидно, включително туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно 

действие (вирус на птичи грип – Influenza A2, Herpes simplex, Adeno virus – type 5, Vaccina virus, 

НВV/HIV,капсулирани вируси ).Препаратът съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани 

дървени и др) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено 

предназначение (училища, детски градини, социални заведения, хотели, козметични и спортни 

обекти), фармацефтична и козметична промишленост. 

Дезинфекция на кувьози; 

Почистване и дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни 

Дезинфекция на кухненско оборудване и съдове. 
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Почистване и дезинфекция на водоустойчиви (пластмасови, метални, стъклени, боядисани 

дървени, бетонни  и др) повърхности, доилни инсталации и тръбопроводи във ветеринарни 

обекти, ферми и др ; 

Дезинфекция на транспортни средства, включително за превоз на животни, хранителни суровини 

и продукти. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Чрез забърсване, напръскване или машинна обработка, потапяне/накисване или напълване

Обект на дезинфекция Концентрация  Работен разтвор Начин на употреба Експозиция 

Водоустойчиви (пластмасови, 
метални, стъклени, боядисани 
дървени и др) повърхности в 
здравни и болнични заведения,  
обекти с обществено 
предназначение,  фармацефтична и 
козметична промишленост. 

0,50 % 50ml /10 l вода Бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 

30 минути 

0,75 % 75ml /10 l вода 15 минути 

2 % 200ml / 10 l вода туберкулоцидно 60 минути 

Кувьози 
0.75 % 75ml /10 l вода 

Бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 

15 минути 

2 % 200ml / 10 l вода туберкулоцидно 60 минути 

Кухненско оборудване и съдове в 
здравни заведения и обекти за 
производство и търговия с хранил 
Транспортни  средства, включително 
за превоз на животни, хранителни 
суровини и продукти 

0,25 % 25ml /10 l вода 
Бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 

60 минути 

2 % 200ml / 10 l вода туберкулоцидно 60 минути 

Повърхности,   доилни инсталации и 
тръбопроводи във ветеринарни 
обекти (с последващо измиване с 
питейна вода) 

0,25 % 
0,50 % 
0,75 % 

25ml /10 l вода 
50ml /10 l вода 
75ml /10 l вода 

Бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 

60 митути 
30 митути 
15 митути 

2 % 200ml / 10 l вода туберкулоцидно 60 минути 

Разходна норма: 
-

при забърсване 100-110cm
3
 /m

2 

- при напръскване 
 
200 cm

3
 /m

2

- при машинна обработка 150 cm
3
 /m

2

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА: 

Вреден при поглъщане. Предизвиква изгаряния. Силно токсичен за водни организми. 

Да се пази далече от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с  

вода и да се потърси медицинска помощ. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и 

предпазни следства за очите/лицето. При злополука или неразположение да се потърси незабавно 

медицинска помощ  и когато е възможно, да се  покаже етикета. При поглъщане да не се 

предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката 

или етикета. 

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: В оригинална опаковка, плътно затворена, в сухо и проветриво 

помещение.Да не се излага на директна слънчева светлина и на температури над 50
о
С.

Указания за безопасно обезвреждане на препарата и опаковката му: 
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Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен материал. Да не се допуска 

изпускане в околната среда. Излишъкът от биоцидния препарат да не се излива в канализацията, 

а да се използва само по предназначение. След употреба, опаковките да се събира в специални, 

плътно затварящи се и обозначени съдове за временно съхранение, след което да се предават на 

лица, притежаващи разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците. 

ОПАКОВКА: Туби от  3 l, 5 l , 10 l и  флакони от 1 l     

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години 



ЖИВАСЕПТ ПЯНА 

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

НА РЪЦЕ И КОЖА 

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 

0043-3/30.10.2009г. 

 Състав: 

Активни вещества 

Хлорхексидин диглюконат  -  0.80 % 

Други съставки: 

Нейоногенно ПАВ 

Омекотители за кожа 

Парфюмна композиция 

Оцветител E 133 

Дейонизирана вода 

ВИД НА БИОЦИДНИЯ ПРЕПАРТ: 

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 35
о
С. 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 произвосдтво. 


