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В: Какво означава биоразградимост?

Отг:  Един  продукт  се  обозначава  като  биоразградим,  когато  е  способен да  се  разложи под въздействието  на  

биологични агенти и специално бактериите.

В: Какво прави Смарт Грийн биоразградими?

Отг:  Смарт  Грийн  са  биоразградими  благодарение  на  формулата  си  и  точно  определените  съотношения  на 

съставките, като разградимостта се ускорява още повече при измиване с ниски концентрации на неутрализиращ  

агент.

В: Символите на етикетите не противоречат ли на тези твърдения?

Отг - ЗАПАЛИМОСТ: Запалимостта не влияе на екологичното въздействие на продуктите, защото 

един продукт може да е силно запалим и същевременно биологично безвреден (био-препарат) 

по  други  причини.  Силно  запалим  продукт  може  да  е  напълно  биоразградим,  защото  се 

разгражда в  природни условия и  това  не  води до  образуване  на  замърсители на  въздуха  и 

средата.  Затова нашите продукти са  без ЛОС (летливи органични компоненти),  което е тяхна 

важна характеристика, а това не може да се каже за над 90% от разтворителите, използвани за 

подобни цели.

Отг–  КОРОЗИВНОСТ:  Това  свойство  може  да  не  влияе  на  биологичната  разградимост  (био-

препарат). Продукт, съдържащ над 20% Калиева Основа е определено корозивен към повечето 

реактивни метали, например алуминий и е силно токсичен за повечето водни организми в тези 

си концентрации. Все пак, при концентрации по-ниски от посочената, Калиевата Основа все още 

може да се счита за корозивна към реактивните метали, но определено е много по-безвредна 

към повечето водни организми в тези си концентрации и изключително бързо се  разтваря в 

почвените води, така че да няма ефект върху околната среда и вече да не е токсична към организмите. Затова се  

счита за “био” при тези концентрации (<20%).
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В: Кои други факти подкрепят “зелените” твърдения?

Отг:  Много учени са на мнение, че земята ще изчерпа водните си запаси много преди да изчерпи фосилните си  

горива и че правилните мерки за опазване на планетата включват не само намаляване на въглеродните емисии, но  

и  комбиниране  на  процесите,  които  генерират  такива  емисии,  за  постигане  на  същия  (или  по-добър)  краен 

резултат, но с използване на по-малко ресурси. Като един от най-ефективните продукти за почистване на графити 

Смарт продуктите:

• Премахват много по-голям процент графити още от първия път;

• Чуствително намаляват времето, необходимо за почистване – намаляване на въглеродните емисии;

• Използва се много по-малко препарат, отколкото с други продукти на пазара;

• При измиването има нужда от много по-малко количество вода;

• Увеличава се продуктивността в почистването на графити;

• Намалява се нуждата от съхраняване на големи количества препарат на склад;

• Създава се силен възпиращ ефект за повторните нарушители;

• Всички процеси на производство са при най-строгите изисквания за качество и екологичност.
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