Utformar, utvecklar och framställer
skumvätskor för släckning av
alla typer av bränder

Vi är branschledande
inom utveckling och
marknadsföring av
miljövänlig skumvätska!
VÅRT LABORATORIUM…

…SKA VARA ETT STÖD FÖR VÅRA KUNDER

EFFEKTIVITET MED GARANTI

KVALITET OCH EXPERTIS

Våra skumvätskor har utformats för bästa möjliga brandsläckningsprestanda och för att uppfylla internationella standarder (EN, ISO, IMO,
ICAO, LAST FIRE, VERITAS…).
Exempel: ECOPOL uppfyller standarderna EN 1568,
GESIP, LAST FIRE, VERITAS och ICAO.

Vårt sortiment av skumvätskor tål kyla ned till -15°C som
standard och kan skyddas ned till -30°C efter behov.
Vi lämnar 10 års garanti på alla syntetiska skumvätskor
(Hi-Ex, AFFF, AR, klass A och FFF).
BIO LAB: Laboratorieanalys för alla typer av BIO-EXskum och andra skumprodukter. Vi har ett brett utbud
av precisionsanalyser för att uppfylla våra kunders
behov.

MED HÄNSYN TILL
HÄLSA OCH HYGIEN
Noggrant framställda med hänsyn
till skadliga material.
• De ytaktiva ämnena är baserade
på naturliga ämnen.
• Konserveringsmedlet innehåller ingen fenolmassa.
• Helt fria från tungmetaller.
• Innehåller ingen skadlig glykol.
Exempel: BIOFILM AFFF-sammansättningen
innehåller inga glykoltillsatser.
•

SKYDD FÖR VÅR MILJÖ
Vi fortsätter att undersöka miljövänliga alternativ till traditionellt skum som innehåller fluor.
Tekniken FFF (Fluoro-Free-Foams, fluorfritt skum)
är en viktig del i vår framtida utveckling.
Vi har varit branschledande under mer än 10 år inom
tekniken FFF (Fluoro-Free-Foams):
• ECOPOL, alkoholbeständig skumvätska utan
fluorerad sammansättning som är helt biologiskt
nedbrytbar.
• BIO FOR, en tillsats som är baserad på naturliga
skummedel och som är effektiv vid bränder i fasta
material (klass A) och vid mindre kolvätebränder
(klass B) i byggnader.
• BIO T, skum för utbildning som är helt fritt från
fluor och glykol och som inte påverkar miljön.

VÅR TILLVERKNINGSANLÄGGNING…
Anläggningen är 2 000 m² och har kapacitet
att producera 10 000 ton skumvätska per år. På
BIO-EX tillverkningsanläggning behandlar vi dina
beställningar med framgång, god respons och
flexibilitet för att uppfylla dina krav.

…SKA GÖRA VÅRA KUNDER NÖJDA
En beställning på mindre än 10 ton skickas från
anläggningen inom mindre än fem dagar!
Vi levererar till Frankrike, i Europa och över hela
världen.

BIO-24 VID NÖDFALL
Dygnet runt alla dagar i veckan:
+33 (0)4 74 70 28 54
Lagervarorna finns tillgängliga på anläggningen inom
mindre än en timme!

VÅR KVALITETSGARANTI
HOS BIO-EX
• Kundens

krav har högsta prioritet
vid leverans av produkter

• Vi

kan forskning och utveckling

• Tillförlitliga
• Vi

tjänster och support

ger våra kunder all den
information om hälsa,
säkerhet och miljö som
de behöver

VÅRT UTBUD AV SKUMPRODUKTER…
Det finns en typ av skumvätska för varje brandrisk
BIO-EX har ett komplett utbud av skumvätskor som släcker alla typer av bränder.
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Brand i byggnader
Förbränning av hushållsavfall
Brand i trä/papper/kartong
Däck/plast
Skogsbränder
Lagerbyggnader
Sjöfart
Kraftverk
Oljeraffinaderier
Bensinstationer/lagring
Flygplatser
Baskemikalier
Finkemikalier/pigment
Destillationsverk
Kemiska lager
Läkemedelsframställning
Parfym/kosmetika
Målarfärg/lack/bläck
Livsmedel/matolja
Mekanisk industri
Kärnindustri
Förbränning av industriavfall
Beväpnade styrkor
Utbildning
Brandsläckare

Ett tillförlitligt företag med en erkänd
internationell närvaro
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Med hjälp av innovationer och en teknisk bakgrund säljer nu BIO-EX sina produkter i Europa
och i övriga världen. Vi kan uppfylla våra kunders behov inom alla områden:

