
 

 

АЛЕЗАЙМ ООД - 1309 София, ж.к.”Света Троица”, Бл.377, вх. Г, ап. 81  -  GSM: 0885 706 195  -  тел/факс: 02 470 9715 
                                                         e-mail: alex@alezyme.com   -   www.alezyme.com                                               
                                                                                                                 

 

  

  

  

  

  

  

  

СолидФреш е прахообразен препарат за биологичен контрол на миризми, присъщи СолидФреш е прахообразен препарат за биологичен контрол на миризми, присъщи 

на твърди отпадъци в затворени отпадни кошове. на твърди отпадъци в затворени отпадни кошове. 

  

Откъде идват миризмите в затворени отпадни кошове ?   Откъде идват миризмите в затворени отпадни кошове ?   

В затворените съдове за отпадъци, където има много ограничена обмяна на въздух, протичат процеси 

на анаеробна ферментация. Резултата от тези процеси е формирането на летливи органични (и 

неорганични) молекули, които миришат неприятно. Много от тези молекули са разтворими във вода и се 

задържат от влагата в съдовете. Изпразването на съдовете е единственият метод за контролиране на 

миризмите. Невинаги обаче е възможно често изпразване и това води до задържане на една постоянна 

миризма и усещането за несериозно отношение към санитарните изисквания. 

В затворените съдове за отпадъци, където има много ограничена обмяна на въздух, протичат процеси 

на анаеробна ферментация. Резултата от тези процеси е формирането на летливи органични (и 

неорганични) молекули, които миришат неприятно. Много от тези молекули са разтворими във вода и се 

задържат от влагата в съдовете. Изпразването на съдовете е единственият метод за контролиране на 

миризмите. Невинаги обаче е възможно често изпразване и това води до задържане на една постоянна 

миризма и усещането за несериозно отношение към санитарните изисквания. 

  

Как действа СолидФреш ? Как действа СолидФреш ? 

Когато се постави СолидФреш в един съд за отпадъци първо се усеща приятната миризма на 

портокал. Постепенно влагата в отпадъците, носеща молекулите на миризмите, се адсорбира от 

компоненти в СолидФреш, а микроорганизмите започват да разрушават тези молекули и това 

комбинирано действие води до контрол на миризмите. 

Когато се постави СолидФреш в един съд за отпадъци първо се усеща приятната миризма на 

портокал. Постепенно влагата в отпадъците, носеща молекулите на миризмите, се адсорбира от 

компоненти в СолидФреш, а микроорганизмите започват да разрушават тези молекули и това 

комбинирано действие води до контрол на миризмите. 

  

Предимства на СолидФреш  Предимства на СолидФреш  

 специална технология на СолидФреш за свързване на молекулите на миризмите  специална технология на СолидФреш за свързване на молекулите на миризмите 

 съдържа комплекс от микроорганизми, специфичен за усвояване на органични молекули 

придаващи неприятна миризма 

 съдържа комплекс от микроорганизми, специфичен за усвояване на органични молекули 

придаващи неприятна миризма 

 една удобна система за перфектно обезмирисяване на затворени системи  една удобна система за перфектно обезмирисяване на затворени системи 

 съдържа смес от природни минерални носители, способни да свържат влагата и летливите 

неорганични молекули 

 съдържа смес от природни минерални носители, способни да свържат влагата и летливите 

неорганични молекули 

  

Приложения на СолидФреш Приложения на СолидФреш 

 широк диапазон санитарни отпадъци (санитарни кърпи, тампони, памперси, и т.н.)  широк диапазон санитарни отпадъци (санитарни кърпи, тампони, памперси, и т.н.) 

 отпадни съдове за медицински отпадъци  отпадни съдове за медицински отпадъци 

 боклукджийски кошове за кухненски и домакински отпадъци   боклукджийски кошове за кухненски и домакински отпадъци  

 боклукджийски камиони и компактори  боклукджийски камиони и компактори 
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Указания за употреба Указания за употреба 

СолидФреш е готов за употреба продукт. Използвайте една опаковка за кош с обем от 10 л или 20 л. 

За по-големи кошове използвайте няколко пакета. Всяка опаковка остава активна до четири седмици на 

употреба. Пакетите не трябва да се разкъсват!

СолидФреш е готов за употреба продукт. Използвайте една опаковка за кош с обем от 10 л или 20 л. 

За по-големи кошове използвайте няколко пакета. Всяка опаковка остава активна до четири седмици на 

употреба. Пакетите не трябва да се разкъсват! 

Продукта не изисква никакво етикиране за опасен продукт съгласно Директивите на Европейската  

Комисия 67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕЕС и 2000/54/ЕС. 

 

Опаковка: 

Пластмасов буркан с 10 бр. опаковки по 20 г. от СолидФреш (размери на опаковка = 8 х 8 см.)  

 

Съхранение и безопасност: 

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не 

поемайте през устата.  
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