ویژه کارکنان شهرداریها ،دهیاریها و شوراهایهای اسالمی شهر و روستا

خاموش کننده بیوورسال
خامًش کىىذٌ تیًيسسال داسای فعال کىىذٌ َای صیستی َستىذ کٍ تٍ عىًان کاتالیضيس عمل می کىىذ .ایه مًاد عاليٌ
تش ایىکٍ تاعث حزف آسیة َای صیست محیطی می ضًوذ ،ضشسی تٍ محیط صیست ياسد ومی کىىذ.
محصًالت تیًيسسال ،جایگضیىی دس حًصٌ اطفای حشیق ي پاکساصی وطت مًاد وفتی ي سيغىی است.
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ایه مًاد ساصگاس تا پًست تذن َستىذ .عاليٌ تش آن ،استفادٌ صحیح اص ایه محصًالت جُت اطفای حشیق ،تاعث
حفاغت اص محیط صیست ي سعایت استاوذاسدَای صیست محیطی می ضًد.دس صًست استفادٌ صحیح ،محصًالت اطفای
حشیق  Bioversal QFتٍ دلیل کاَص ي حتی جلًگیشی اص خساست َای احتمالی حاصل اص آالیىذٌ َا ،تا حفع
کیفیت آب ،اص صیستگاٌ گیاَان ،حیًاوات ي میکشياسگاویسم حاضش ،حفاغت می کىذَ .مچىیه تاعث تعادل طثیعی ي
صیست محیطی آب ي گیاَان می ضًد.
معرفیBioversal FW
محصًالت پاکساصی ، Bioversal FWتشای مذیشیت صیست محیطی ي
تُشٌ يسی جُت اص تیه تشدن پسماوذَای مًاد وفتی ي سيغه تش سيی سطًح
جادٌ َا ،مطکالت مًاد وفتی تش سيی صمیه ي لکٍ َای وفتی تش سيی سيدخاوٍ َا
ي مىاتع آتی است.
استفادٌ صحیح اص محصًالت پاکساصی ، Bioversal FWاص َش گًوٍ خطش
لغضوذگی حاصل اص پسماوذَای مًاد وفتی ي سيغىی جلًگیشی می کىىذ.
َمچىیه تاعث حفاغت اص سطًح ماوىذ تاوذَا ي گزسگاٌ َای آسفالتی می ضًد.
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محصًالت اطفای حشیق ، Bioversal QFداسای گًاَیىامٍ َای تیه المللی تشای
اطفای آتص سًصی َای سدٌ  Aي  Bتا اسصش افضيدٌ اکًلًطیکی ،جُت مقاتلٍ تا
آلًدگی َای مًاد وفتی َستىذ .يیظگی َای خىک ساصی ایه محصًل ،تا َذف
حفاغت اص صوذگی اوسان ،حفع ساختاس ساصٌ ي فشيوطاوذن ديد حاصل اص حشیق،
کمک صیادی کشدٌ استَ .مچىیه ایه محصًل اص جشیان گاصَای اضتعال صا ي سمی جلًگیشی می کىذ.

تا تًجٍ تٍ ایىکٍ پاکساصی ي یا اوسذاد سيصوٍ َا اص مًاد وفتی ي سيغىی کٍ تش سيی سطًح مسیشَای حمل ي وقلی
َستىذ ،تاعث تٍ يجًد آمذن مطکالت صیادی می ضًوذ ،محصًالت پاکساصی  Bioversal FWتمامی سيصوٍ َای
مًجًد تش سيی سطًح سا پاکساصی می کىذ .ایه مًاد تالفاصلٍ خطشات مشتًط تٍ آتص سًصی ي اوفجاس سا کاَص می
دَىذ.
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محصًالت پاکساصی ، Bioversal HCمحصًالتی تا صشفٍ اقتصادی َستىذ.
ایه مًاد جُت پاکساصی مطکالت مًاد وفتی دس محیط ي َمچىیه جلًگیشی
مستقیم اص آسیة َای صیست محیطی واضی اص وطت مًاد وفتی دس سيدخاوٍ َا،
سًاحل ي مىاتع آتی ،تًلیذ ضذٌ است.
ایه مًاد تا پًضص دَی کامل رسات مًاد وفتی ،اص تٍ وطیه ضذن آن َا تش سيی
خطًط ساحلی ،سًاحل ،سىگ َا ي گیاَان ي حیًاوات جلًگیشی می
کىذ.اص آوُا می تًان جُت پاکساصی کاوال َای آتی استفادٌ کشد .ایه
محصًالت داسای  PHخىثی َستىذ ي اص لحاظ حساسیت پًستی ایمه می تاضىذ .دس صًست استفادٌ اص Bioversal
 ،HCمخلًطی اص آب ،مًان وفتی ي تیًيسسال تش سيی سطح آب تاقی می ماوذ.

