
Izjemno varen,    

vsestransko uporaben, 

se hitro izpira.

Biosafe
UNIVERZALNO ČISTILO ZA OBNOVO 
IN ZAŠČITO VAŠE OPREME!



Biosafe je izjemno varno univerzalno
čistilo
Biosafe je zelo učinkovito čistilo za opremo, občutljive materiale 
in vozila. Zahvaljujoč kombinaciji močnih čistilnih sredstev in 
posebnih zaviralcev korozije je Biosafe idealen za vse površine, 
ki so občutljive na korozijo (npr. aluminij, baker, cink,…).

Preizkus korozivnosti
Preizkus 1
Aluminijasta plošča po 24 urah po-
topitve v 100 % raztopino klasične-
ga alkalnega čistila.

Preizkus 2
Aluminijasta plošča po 24 urah 
potopitve v 100 % raztopino Biosafe.

Zaključek
V preizkusu 1 je bila aluminijasta plošča močno korodirana;  
v preizkusu 2, ko je bila plošča potopljena v Biosafe, ni bilo 
izmerjene korozije.

Vsestranska uporaba Biosafe
Biosafe ni samo varen, ampak je tudi vsestransko uporaben. 
Uporablja se lahko na kmetijah, v valilnicah, pa tudi na 
prevoznih sredstvih in kmetijskih strojih. Ima zelo dobre 
lastnosti čiščenja. Vaše vozilo bo zasijalo, kot še nikoli! Ta izdelek 
temelji na najnovejši tehnologiji čiščenja, zaradi česar je zelo 
učinkovit.

Uporaba
 • Najprej namočite z vodo.

 • Redčenje: 2-5 % raztopina.

 • Nanesite Biosafe s penilcem, min. 40 bar (580 psi) s hladno 
vodo.

 • Kontaktni čas: najmanj 15 minut (odvisno od stopnje
onesnaženosti).

 • Izperite z visokim pritiskom (min. 40 bar).
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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.

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

svetakrava.si / trinajstoprase.si / slepakura.si
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