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EXTEND 50-50 מסנן
 EXTEND 50-50 מסנן  | שם מוצר 

Bi-On® מסנן גלילי המורכב משני סוגי רשת פוליאתילן מלא בגרנולות  | תיאור 
|  חימר טבעי, תרכובות מינראליות, אשלגן פרמנגנאט ופחם פעיל  Bi-On® הרכב

Bi-On® R8/VOC או Bi-On® R12 ,Bi-On® R8  |  Bi-On® סוגי
|  אורך: 100 ס"מ; קוטר: 4.7 ס"מ מידות 

|  960 גרם )3 מ"מ( תכולה 
|  3 שנים באריזה המקורית בסביבה יבשה. אורך חיי מדף 

    אפקט אנטי-מיקרוביאלי ייחודי!!!

מסנן לספיחת אתילן במהלך השינוע בקירור

יישומים: סינון אוויר וספיחת אתילן במהלך שינוע תוצרת חקלאית במכולות קירור על מנת להאריך את חיי הפרי והירק  לאחר הקטיף 
והפחתת הסיכון לאיבוד תוצרת. 

צורות שימוש: יש להציב את המסננים באזור בו יש את תחלופת האוויר הגבוהה ביותר, קרי, בקרבת רשת היניקה של ציוד הקירור.  
במטענים מושטים, ניתן להציב מסננים בקרבת אזור הפליטה של ציוד הקירור. ®Bi-On אינו בא במגע עם המטען ואינו מותיר שאריות 

על התוצרת החקלאית. המוצר ידידותי לסביבה )100% של המוצר ניתנים לסילוק לאחר שימוש( ובטוח למשתמשים בו.
6 יחידות הכוללות גם חבקי מתכת מצופים פלסטיק  אריזה: המסננים ארוזים בשקיות פלסטיק אטומות, בקופסאות קרטון בנות 

להצמדתם לרשתות היניקה וכן תוויות מידע.  
בקרת איכות: המוצר מתויג עם מספר מעקב, שכולל את תאריך הייצור וקיבולת ספיחה של ®Bi-On לאתילן.

EXTEND מסנן
|  מסנן EXTEND רגיל שם מוצר 

Bi-On® מסנן גלילי המורכב משני סוגי רשת פוליאתילן מלא בגרנולות  | תיאור 
|  חימר טבעי, תרכובות מינראליות ואשלגן פרמנגנט  Bi-On® הרכב

Bi-On® R8/VOC או Bi-On® R8, Bi-On® R12  |  Bi-On® סוגי
|  אורך: 100 ס"מ; קוטר: 4.7 ס"מ מידות 

|  960 גרם )3 מ"מ( תכולה 
|  3 שנים באריזה המקורית בסביבה יבשה. אורך חיי מדף 

ECO מסנן
ECO מסנן  | שם מוצר 

Bi-On® מסנן גלילי המורכב משני סוגי רשת פוליאתילן מלא בגרגרי  | תיאור 
|  חימר טבעי, תרכובות מינראליות ואשלגן פרמנגנט  Bi-On® הרכב

Bi-On® R8/VOC או Bi-On® R8  |  Bi-On® סוגי
|  אורך: 50 ס"מ; קוטר: 4.7 ס"מ מידות 

|  430 גרם )3 מ"מ( תכולה 
|  3 שנים באריזה המקורית בסביבה יבשה. אורך חיי מדף 

פיתוח מיוחד לפלפל
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Bi-On® שקיקים סופחי אתילן

 Bi-On® R12 שקיקי

Bi-On® R12/VOC שקיקי

בקרת איכות: 
השקיקים נבדקים בעזרת שיטה מיוחדת שמבטיחה את האטימה שלהן.

.315X295X340 השקיקים נארזים בשקיות פלסטיק סגורות בתוך תיבה בגודל
כל קרטון כולל תווית זיהוי המציינת את כמות, משקל ואת מספר האצווה.

Bi-On® R12 שקיקי  | שם מוצר 
Bi-On® R12 המיועד למגע עם מזון, ומכיל Tyvek® שקיק אטום העשוי מנייר  | תיאור 

|  חימר טבעי ואשלגן פרמנגנאט הרכב 
Bi-On® R12 4.5 מ"ל של אתילן לכל גרם של   | יכולת ספיגה 

|  2 מ"מ קוטר טבליה 
|  שנתיים )באריזה המקורית בסביבה יבשה(. אורך חיי מדף 

יישומים
מעניק הגנה מתמשכת לתוצרת על ידי סילוק האתילן לאורך כל שרשרת ההפצה.  •

.)MAP( אידיאלי כתוספת לאריזה באוירה מתואמת  •
יישום באוירה עם תחלופת אויר נמוכה.  •

סינון אוויר במקררים ביתיים.  •

מאפייני מוצר ואריזה

יחידות בכל קופסה משקל  יכולת ספיחת אתילן )מ"ל(  מידות )מ"מ( 

750 8 גרם  X 60י65  36 
1500 5 גרם  X 60י65  23 
1800 3 גרם  X 50י55  14 

Bi-On® R12/VOC שקיקי  | שם מוצר 
Bi-On® R12 /VOC המיועד למגע עם מזון, ומכיל Tyvek® שקיק אטום העשוי מנייר  | תיאור 

|  חימר טבעי, אשלגן פרמנגנאט ופחם פעיל הרכב 
Bi-On® R12/VOC 4.5 מ"ל של אתילן לכל גרם של   | יכולת ספיגה 

|  2 מ"מ קוטר טבליה 
|  שנתיים )באריזה המקורית בסביבה יבשה(. אורך חיי מדף 

יישומים
סינון האוויר מנבגים עבור תות שדה, פירות יער )פרט לאוכמניות(, פלפלים וענבים.  •

הגנה מתמשכת לאורך כל שרשרת ההפצה.  •
.)MAP( אידיאלי כתוספת לאריזה באוירה מתואמת  •

יישום בסביבה עם תחלופת אוויר גרועה.  •
סינון וטיהור אוויר במקררים ביתיים.  •

מאפייני מוצר ואריזה

יחידות בכל קופסה משקל  יכולת ספיחת אתילן )מ"ל(  מידות )מ"מ( 

1500 5.5 גרם  X 60י65  22 
1800 3 גרם  X 60י65  11 
1800 3 גרם  X 50י55  14 

FDA-באישור ה

FDA-באישור ה


