
Biosolve® E 
 

DETERGENT SUPERIOR CU PUTERE MARE DE CURĂŢARE 
 

 
 
 
 
 

Proprietăţi generale 
• Formulă alcalină nouă şi puternică 
• Capacitate de clătire îmbunătăţită 
• Curăţare excelentă, degresant cu proprietăţi de spumare 
• Conceput pentru a completa tehnologiile de dezinfectare moderne 
• Este folosit în industria de prelucrare a alimentelor, incubatoare şi ferme 
• Nu decolorează 
• Nu pătează 

 
 
 
 
 
 



 
 

IMPORTANŢA  CURĂŢIRI  SUPRAFEŢELOR  ŞI ECHIPAMENTELOR 
 
Pentru ca un program de dezinfectare să funcţioneze la potenţialul maxim este necesară o curăţenie maximă 
înainte de dezinfectare. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

               Spălarea numai cu apă reduce contaminarea cu până la 60%, 
dar folosirea unui detergent cu putere mare de curăţare scade povara 
originală cu 99%. Spre exemplu, de 2000 de ori mai multe bacterii 
rămân dacă nu folosiţi un detergent potrivit cu putere mare de 
curăţare. Aşadar, spălarea temeinică a tuturor suprafeţelor şi 
echipamentelor cu un detergent eficient este esenţială pentru a obţine 
cele mai bune rezultate în urma oricărei proceduri ulterioare de 
dezinfectare. 
 
Formulă alcalină puternică 
 
               Formula alcalină puternică a noului detergent superior cu 
putere mare de curăţare Biosolve® E a fost special dezvoltată pentru a 
îndepărta rapid dejecţiile şi murdăria organică, în special grăsimile şi 
unsorile, de pe toate suprafeţele şi echipamentele asociate cu: 
 

• Crescătorii 

• Anexe ale fermelor 

• Incubatoare 

• Ferme de procesare 
 

Capacităţi de clătire îmbunătăţite 
 
                Biosolve® E este potrivit pentru a fi aplicat 
prin spumare sau prin pulverizare pe suprafeţe şi 
echipamente având o formulă optimizată ce oferă 
utilizatorului capacităţi de clătire îmbunătăţite faţă de alte 
formule de detergenţi. Aceasta înseamnă în final mai 
puţină apă folosită şi mai puţin timp pentru îndeplinirea 
fazei de spălare a unui program de curăţare şi 
dezinfectare pentru biosecuritate. 

 



                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DETERGENT SUPERIOR CU PUTERE 

MARE DE CURĂŢARE 

Instrucţiuni de utilizare 
 
Pulverizare  
Preparaţi o soluţie de Biosolve® E 
la o diluţie de 1% (1:100) sau 
calibraţi echipamentul de dozare 
pentru a atinge diluţia necesară 
(concentraţii mai mari pot fi 
necesare pentru a dizolva murdăria 
greu de îndepărtat). Pulverizaţi 
soluţia pe toate suprafeţele, la 
presiune mică, cu o rată de aplicare 
de 500ml/m2. Folosind apă caldă 
(60-65°C) veţi îmbunătăţi efectele 
produsului, mai ales în situaţia când 
există cantităţi mari de grăsimi. 
Lăsaţi minim 20 minute timp de 
contact înainte de a clăti suprafeţele 
cu apă curată la presiune mare. 
 
Spumare 
Preparaţi soluţia cuprinsă între 1-
2% (1:100-1:50) de Biosolve® E 
sau calibraţi echipamentul de 
dozare pentru a atinge diluţia 
necesară (concentraţii mai mari pot 
fi necesare pentru a dizolva 
murdăria solidă). Folosind un 
echipament pentru spumare, 
aplicaţi Biosolve® E pe toate 
suprafeţele cu o rată de aplicare de 
300ml/m2. Lăsaţi minim 20 minute 
timp de contact înainte de a clăti 
suprafeţele cu apă curată la 
presiune scăzută către medie. 

Conceput pentru a completa tehnologiile moderne de 
dezinfectare 
 
Biosolve® E a fost special conceput pentru a se asigura 
că formula sa nu intervine asupra niciunei activităţi 
ulterioare a oricărui dezinfectant DuPont în urma fazei 
de spălare. La nivel practic nu există nicio interacţiune 
între oricare dintre produsele noastre de dezinfectare, iar 
Biosolve® E este un detergent preferat înainte de a folosi 
Virkon® S, Virkon® TDX, Hyperox® sau Farm Fluid™ 
HD ROW. Dacă apar probleme speciale cu calcar şi 
săruri anorganice recomandăm folosirea detergentului 
nostru acid cu putere mare de curăţare Biofoam™ , care 
şi el este compatibil cu gama de dezinfectanţi DuPont. 
 
 
Compoziţie 
 
Amestec puternic alcalin de surfactanţi ne-ionici şi 
amfoteri într-o soluţie apoasă ce înglobează un 
sechestrant pentru eficacitate în apă dură. 
 
 
Durabilitate ecologică 
 
Conform angajamentului DuPont de a furniza soluţii 
durabile ecologic, Biosolve® E a fost formulat folosind 
substanţe active care au fost atent selectate pentru 
profilul lor de mediu, cum ar fi biodegradabilitatea. 
Formula respectă cerinţele de biodegradabilitate 
întocmite de Regulamentul European pentru Detergenţi 
(648/2004/EC). Sunt furnizate instrucţiuni clare de 
utilizare şi eliminare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DuPont Animal Health Solutions 
Windham Road, 
Chilton Industrial Estate, 
Sudbury, Suffolk CO10 2XD, 
Marea Britanie 
Tel.: +44 (0) 1787 377305 
Fax: +44 (0) 1787 310846 
e-mail: biosecurity@gbr.dupont.com 
www.ahs.dupont.com 

Precauţii 
- Evitaţi contactul cu 

ochii şi pielea când 
manipulaţi acest produs. 

- Purtaţi echipament de 
protecţie corespunzător 
care să includă: 
echipament impermeabil 
pentru substanţe 
chimice, mănuşi, cizme 
şi mască de protecţie 
pentru ochi/faţă. 

- Depozitaţi într-un loc 
răcoros, protejat de 
lumina directă a 
soarelui. 

- Nu permiteţi să îngheţe. 
- Nu amestecaţi cu alte 

substanţe chimice. 
- Nu eliminaţi produsul 

concentrat sau pe cele 
diluate în sau lângă 
cursuri de apă. 

- Nu lăsaţi la îndemâna 
copiilor. 

- Pentru informaţii 
suplimentare citiţi fişa 
de securitate. 

Urgenţe/Proceduri de prim-ajutor 
• Dacă substanţa intră în ochi, clătiţi imediat cu multă 

apă şi consultaţi un medic.  
• Clătiţi imediat produsul care a venit în contact cu 

pielea. 
• În caz de ingestie, persoana trebuie să bea apă dacă 

este conştientă şi nu trebuie să se inducă voma. 
Cereţi imediat sfatul medicului. 

 
Depozitarea 

• Depozitaţi produsul într-un loc uscat şi răcoros, la 
distanţă de alte produse. 

• Nu permiteţi contactul produsului cu acizi. 
 
Îndepărtare 
Diluaţi cantităţi mici în apa reziduală, în canalul colector 
sau alte instalaţii de tratare a apei, în conformitate cu 
normele autorităţii locale.  
 
Valabilitate 
Termenul de valabilitate este de 3 ani pentru produsul 
concentrat. Produsul diluat are un termen de valabilitate de 
o săptămână dacă e nefolosit. 
 
Ambalare 
Bidoane de 20 de litri şi 4 x 5 litri aprobate la Standardele 
Naţiunilor Unite. 

Distribuitor:  
SC PHARM2FARM SRL 
SIBIU 
TEL 0723304981 
FAX 0372873946 
email: pharm2farm.ro@gmail.com 
 

 


