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BIOVATT
Гел за основно почистване на тоалетни
ЕКОСЪВМЕСТЕМ

Обобщение

BIOVATT е гел за WC с намалено

въздействие върху околната среда

без фосфор, фосфорна и солна

киселина. BIOVATT притежава силни

почистващи и дезодориращи свойства.
Благодарение на вискозитета си се

прилепва силно към вертикалните

повърхности на тоалетните чинии и

писоарите и оказва дълготрайно, 
ефикасно и комплексно действие.

Сфери на действие
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BIOVATT премахва замърсяванията и
петната от варовик и ръжда по стените на
тоалетни и писоари.

Технически бюлетин

BT 13065/00

BIOVATT ЕЕКОСЪВМЕСТИМ
BIOVATT Е СВОБОДЕН ОТ :

- Фосфор и фосфонати
-Слабо биоразградими органични субстанции (PBO)
-- алкилфенол етоксилати (APEO) и техните производни
- EDTA (етилендиаминтетрацетат) и неговите соли
- NTA (нитрилацетат)
- Солна киселина
- Фосфорна киселина
-ТЕНЗОАКТИВИ : BIOVATT съдържа лесно биоразградими повърхностно активни
вещества с ниво биоразградимост на най-малко 60% в рамките на 28 дни (бърза
биоразградимост, аеробно).
-ПАРФЮМИ : BIOVATT не съдържа есенции, направени от азотни и
полициклични мускуси или аромати, предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) 
No. 648/2004 (приложение VII - потенциални алергени)
-КОНСЕРВАНТИ : BIOVATT не съдържа формалдехид, 2-бромо-2-нитропропан-
1,3-диол, изотиазолинони, парабени.
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Начин на употреба

Нанесете BIOVATT върху повърхността.
Изчакайте 30 минути, след това
изплакнете обилно с вода.
В случай на тежки отлагания, повторете
операцията и при нужда разтъркайте с
четка или абразивен тампон.

Не съдържа фосфор, фосфорна
и солна киселина.

BIOVATT е формулиран в съответствие на Приложение B на Декрета от 24 
май 2012 на МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА

ЗЕМЯТА И МОРЕТО НА ИТАЛИЯ

C.A.M. “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per 
la fornitura di prodotti per l’igiene”. 
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BIOVATT

Характер на опасностите

Друга информация

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА

УПОТРЕБА

Не смесвайте с други продукти (белина, сода
каустик). 

Продуктът е корозивен, причинява сериозни
изгаряния.
Дръжте далеч от деца. В случай на контакт с
очите, веднага да се изплакнат обилно с
вода и да се потърси медицинска помощ. 
Използвайте защитно облекло и ръкавици и

предпазни средства за очите / лицето. 

Средства за защита

Очила

Ръкавци от гума

или PVC
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Техническа характеристика

СЪСТАВ киселини, нейонни пав, сгъстители, парфюми
ФИЗ.ХАРАКТ. Леко вискозна синя течност

ПАРФЮМ свеж

СПЕЦ.ТЕГЛ. 1,06 Kg/l 
pH 0 – 0,5
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ пълна

БИОРАЗГРАДИМОСТВсички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят на
изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в
Приложение ІІІ от Правилника (СЕ) № 648/2004

Л
И
Н
И
Я
Б
А
Н
Я

12 флакона 750 ml. 

SCHEDA TECNICA 
BT 13065/00


