
Biogel
Edinstveno čistilo za bivalne 
prostore za živali, ki tvori gel 

izjemna moč oprijemanja 

omogoča daljši kontaktni čas 

manj dela, nižja poraba vode

varna uporaba



Primerjalni testi proizvodov za 
namakanje
Zaradi uporabe proizvodov za namakanje se je brez dvoma 
skrajšal čas potreben za čiščenje in znižala se je poraba vode. V 
testiranje so bili vključeni trije proizvodi (med njimi je bil tudi 
Biogel). Testiranje je pokazalo, da ima Biogel (3% raztopina)  
zelo dolgotrajen in dober kontakt s stenami, do 30 minut. 
Možen prihranek časa potrebnega za čiščenje je do 50%.
V "hitrem testiranju" (= 10 minutni kontaktni čas), se je 3% 
raztopina Biogela pri čiščenju izkazala mnogo bolje od drugih 
dveh, sicer penečih, proizvodov, ki sta se uporabljala v najmanj 
5% raztopini. Nizko doziranje Biogela, ki omogoča izreden 
kontakt in učinkovitost čiščenja, pomeni tudi ekonomsko zelo 
učinkovito uporabo!

Lukas Schulthess, Strickhof Lindau (Switzerland)

Uporaba
1. Odstranite umazanijo,

2. pri zelo umazanem okolju: namočite z vodo,

3. nanesite Biogel s penilcem pri min. 40 barih (580 psi) z mrzlo 
vodo,

4. uporabite 3-5 % raztopino,

5. sperite pod nizkim ali visokim pritiskom, z mrzlo vodo.

Pakiranje
Pakiranja na voljo: 5 l, 10 l, 25 l in 208 l. 

Biogel je nova tehnologija za 
učinkovito, ekonomično in 
uporabniku prijazno čiščenje
Gel predstavlja najnovejšo tehnologijo čiščenja. Z njim lahko 
dosežemo zelo dolg kontaktni čas. Ne odpada zaradi sil težnosti 
in se ne posuši, tako imajo kemikalije več časa, da raztopijo 
umazanijo. Posledica je boljše čiščenje. Z odstranitvijo nečistoče 
odstranimo > 80% mikroorganizmov, kar pripomore k 
učinkovitejši  dezinfekciji, ki sledi čiščenju.  
Daljši kontaktni čas pripomore k manjši porabi časa za čiščenje, 
manjši porabi vode in energije (ni potrebno uporabljati vroče 
vode). 

Prihranek časa, vode in energije

Čiščenje z vodo 
namakanje z vodo

kontaktni čas (kemikalij) 

poraba energije

čas čiščenja

poraba vode (manj gnoja)
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Čiščenje s peno 
namakanje s penečim čistilom

Čiščenje z gelom
namakanje z BIOGEL-om
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Higiena je zdravje. Higiena je ključnega pomena v prehranjevalni verigi od vil do vilic. CID LINES poskrbi,
da higienski ukrepi učinkujejo. Združujemo rešitve 360° s prilagojenimi nasveti. Strmimo za najvišjo ravnjo
storitev in konstantno vlagamo v inovacije. Na ta način pomagamo našim partnerjem, da se osredotočijo
na ključno: ohranjanje dobičkonosnosti in stabilnosti poslovanja in predvsem zdravja. Ker je higiena
zdravje in zdravje pomeni večjo blaginjo za vse.

Zastopa in prodaja: 
Animalis, prehrana in zdravje živali, d.o.o.  

Tržaška cesta 135 • 1000 Ljubljana 
t. 01 242 55 30 • f. 01 292 65 31 

info@animalis.si • www.animalis.si  
www.trinajstoprase.si 

MODRA ŠTEVILKA 080 35 03 

* Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.




