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BIOCLEAN® VG 55
VYSOKOÚČINNÝ, BEZPEČNÝ A INOVATÍVNY SUPERKONCENTRÁT VYTVORENÝ VÝLUČNE NA PRÍRODNEJ BÁZE
POPIS
BIOCLEAN VG 55 je vysokoúčinný čistiaci superkoncentrát, jeden z 
prvých technických produktov vytvorený na prírodnej báze bez 
akýchkoľvek výstražných klasifikácii a označení podľa platnej európskej 
CLP smernice, a medzinárodnej GHS regulácie o chemických látkach, a 
zmesiach. Predstavuje nulové riziko v rámci jeho uplatnenia, čím ho 
možno klasifikovať ako bezpečný. Produkt neobsahuje žiadne zložky, a 
to EDTA triedy H 318, H 373, H 302 a H 332, DTPA triedy H 319, H 332, 
H361, potom NTA CMR druhej kategórie triedy H 351, H 302 a H 319, 
pričom v  ňom vôbec niesu obsiahnuté zlúčeniny fosfátov a  
rozpúšťadiel.

BIOCLEAN VG 55 je inovatívny na základe jeho zloženia, ktorý tvorí 
koncentrát povrchovo aktívnych látok na prírodnej báze zeleninového 
pôvodu. Konkrétne ide o koncentrát z rastlinných esterov mastných 
kyselín na báze palmového oleja a polysacharidov z morských rias.

BIOCLEAN VG 55 tvorí súlad pri aplikácii práve svojím dokonalým 
zmáčacím, speňovacím, emulgačným, odmasťovacím a čistiacim 
účinkom. Vysokú účinnosť produktu podporuje až 55% aktívnych látok 
koncentrátu, ktoré možno riediť s vodou v príslušných mierach, čím plne 
vyhovuje norme ISO 14 040.

BIOCLEAN VG 55 je bez zápachu a bez farby, naformulovaný na riedenie 
vo vode, zachovávajúc svoju účinnosť už pri 25% zriedení s vodou, 
pričom v prípade aplikovania neriedeného produktu stačí použiť len 2%.

SPÔSOB POUŽITIA
Vzhľadom na znižovanie vplyvu na prepravné nároky, predovšetkým na 
znižovanie hodnoty uhlíkovej stopy daného produktu pri transporte, 
BIOCLEAN VG 55 koncentrát tvorí 55% aktívnych látok. Preto je produkt 
nutné riediť v pomere 25% produktu so 75% vody pre vznik účinného 
koncentrátu s obsahom 14% aktívnych látok. Samotný koncentrát 
možno následne používať v čistiacom roztoku už od 2%.

BALENIE

20l, 200l, 1000l

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.
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*merania vykonané na aktívnej látke

CHARAKTERISTIKA* ŠTANDARD HODNOTA JEDNOTKA
Vzhľad vizuálny priehľadný -
Fyzický vzhľad vizuálny tekutina
Farba vizuálny bez farby -
Charakteristický zápach čuchový bez zápachu -
Hustota pri 25°C NF EN ISO 12185 1,075 g/l

Obsah aktívnych látok - 55 % W/w
Refrakčný index ISO 5661 1,3880 -
pH 10,3 -
pH pri 10% 10,2 -
pH pri 5% NF T90-008 9,5 -
pH 25% NF T90-008 10,7 -
Flow Time 4 pri 25°C NF T EN ISO 2431.2011 -
Počiatočný bod mrznutia ASTM D 97 -10 °C
Penivosť pri 25% NFT 60188 1/1000/20/0/250 min / ml / lh-1
Obsah uhľovodíku LPCH 0 %
Obsah rozpúšťadiel LPCH 0 %
Obsah fosfátov CPG 0 %
Obsah chloridu MS CPG 0 %
Obsah ťažkých kovov a polokovov MS CPG 0 ppm
DCO požiadavky O2 NFT 90101 139130 mgO2/l

BIOCLEAN® VG 55
VYSOKOÚČINNÝ, BEZPEČNÝ A INOVATÍVNY SUPERKONCENTRÁT VYTVORENÝ VÝLUČNE NA PRÍRODNEJ BÁZE

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

NF T90-008
NF T90-008

55

DBO 5 biologická O2 požiadavka po 5 dňoch NF EN 1899-1 145950 mgO2/l
Dth0 biologická O2 požiadavka ISO 15705 mgO2/l
Hodnota MesT NF EN 872 <2 mg/l
Hodnota MVS vnútrná <2 mg/l
Hodnota NTK NF EN 25663 3341 mgN/l

44290

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov.




