На вниманието на всеки заинтересован!
Биоразмразител® е течен продукт съдържащ 49-50% вода, калиев ацетат и други безопасни вещества, който се
използва за бързо размразяване и премахване на лед и сняг на обществени места, гари, по тротоарите,
труднодостъпни пътища, обществени зони, входове, рампи.
Биоразмразител® се предлага на нашият пазар вече над 7 години – постоянни наши клиенти са общини,
логистични паркове, бизнес комплекси и жилищни такива от затворен тип, хотели и ресторанти, бизнеси и
физически лица.
„Безопасен за околната среда- не съдържа опасни съставки в съответствие с Регламент (ЕО) №
1272/2008. Може да се използва върху мрамор, гранит, мозайка, павета и др, включително и при наличие на
растителност и озеленяване“
Описание на Биоразмразител®
• Ефективен при температури под -30°C,(започва да замръзва при -60°C)
като благодарение на своите химични свойства, ефектът му трае няколко
дни без последващ снеговалеж.
• Икономичен, има разходна норма около 50гр. до 150гр. на квадратен
метър при температури под -15 °C
• Започва да действа в рамките на секунди и е възможно и
препоръчително да се използва и като превантивно средство срещу
обледяване.
• Не предизвиква ръждясване на машини, превозни средства, не
унищожава повърхността на улиците, напротив може да се използват
върху мрамор, гранит, мозайка, павета, асфалт и др.
• Може да се ползва и не вреди на растителността през зимата.
• След употреба не изисква да бъде събиран и почистван;
• Напълно разтворим във вода, не влияе и не запушва дренажните
системи и канализацията.
Особено подходящ за:
• Държавни и общински институции;
• Болници, старчески домове, детски градини и офиси;
• На проблемни пътища, улици, мостове, тротоари, площади и централна градска част;
• Във входни зони с публичен достъп;
• Промишлени предприятия, магазини и частни домове;
• Паркинги, работни площадки, терминали, летища, пътища с големи наклони;
„Биоразмразител® не изисква специално оборудване за нанасянето му. Един от малкото продукти
работещи и при температури под -18 °C „
Разходни норми:
Ако площта е добре почистена от сняг, разходна норма ще варира между 25гр/м2 до около 50гр/м2
В случай, че вече има обледяване (2-3см) и температурите са под -5 °C разходната норма нараства, като
практиката ни показва приблизително 150г/м2 при температури под -15 °C и лед 2,5см.
Веднъж почистено се поддържа много лесно с минимално количество продукт, защото леда и снега не правят
сцепление с повърхността.
Разход за 1 км път с широчина 4м: – 200 кг при 0°C и тънък лед; 600кг при под – 12°C и лед 2.5-3см; 100кг
превантивно против обледяване.

Също така, с оглед минимализиране на транспортните разходи е добре да имате предвид следното.
Поради различният вискозитет 1 кубик продукт реално е 1300 кг и ще има оскъпяване в транспорта, защото няма
да се събере на 1 европалет. В 1 европалет могат да влязат до 16 туби по 40кг.
Ценови нива:
Биоразмразител®120 л - 450 лв.
Биоразмразител®500 л - 1875.00 лв.
Забележка: Всички цени са в лева без ДДС. При количества над 500кг (включително) мога да предоставя
отстъпка до 6% и да поема половината от транспорта.
Начин на плащане: По банков път, авансово срещу издаване на фактура. Плащането се удостоверява чрез
съответен платежен документ и/или извлечение от интернет банкиране.
Доставка в рамките на 3 работни дни след авансово плащане
Оставам на разположение за въпроси – 0884 357 967 Георги Чопаринов
За връзка с нас: antislipbg@gmail.com
Поздрави!

