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ACIDUL HIPOCLOROS SAU REVOLUȚIA ÎN BIO DEZINFECȚIE

ACIDUL HIPOCLOROS (HOCl) – este un dezinfectant apos din familia clorului a cărui substanță 
activă este clorul eliberat din acidul hipocloros.
Acidul hipocloros (HOCl), este un oxidant puternic cu pH neutru, cu spectru larg de acțiune. 
După cum este prezentat în mai multe publicații științifice, organismele multicelulare, inclusiv
oamenii și mamiferele cu sânge fierbinte, pentru a se apăra împotriva agenților patogeni și a
microorganismelor străine sunt capabili să sintetizeze, prin metabolism, amestecuri complexe de 
compuși oxidanți metastabili.

Unul dintre acești compuși este acidul hipocloros - componentă importantă a sistemului nostru 
imunitar, produs în mod natural de celulele albe din sânge. Este folosit de organism în lupta cu 
stările inflamatorii și a infecțiilor. De asemenea are rol în protejarea corpului nostru împotriva 
agenților patogeni. Acidul hipocloros este recunoscut ca fiind unul dintre cele mai eficiente 
biocide cunoscute, față de care microorganismele sunt incapabile să dezvolte rezistență.

Instituțiile din domeniul sănătății mondiale (FDA, EPA și USDA) au confirmat că acidul hipocloros 
este un dezinfectant eficient care nu conține substanțe cu profil toxic provenind din substanțe 
100% naturale (apă osmotică și clorură de sodiu pură) fiind 100 % biodegradabil.

HOCl este considerat ca fiind cel mai puternic dezinfectant din familia clorului, având o eficiență 
de aprox.  80 de ori mai mare decât celelalte produse clorigene, dar prezintă avantajul că NU 
este iritant pentru piele și ochi, NU prezintă efect coroziv, NU necesită clătire după aplicare și are 
pH, aproape neutru, în jurul valorii de 6,0.

Eficacitatea și beneficiile acidului hipocloros au fost demonstrate, de-a lungul anilor pe baza a 
numeroase studii efectuate de către agenții de reglementare, instituții de asistență medicală, 
organizații profesionale, laboratoare independente și instituții academice din peste 50 de țări.

Această substanță este utilizată pe scară largă în Japonia, SUA, Canada, Australia și în Europa 
în: sectorul medical și stomatologic, în instituții publice și sectorul privat (casnic), industria 
alimentară și industria de procesare a laptelui, sectorul veterinar, precum și ca dezinfectant 
general netoxic.

ACID HIPOCLOROS = APĂ ELECTROLIZATĂ (ECA) Bio ActiW PROTECT R&D

În afară de organismul uman si al mamiferelor care produc acidul hipocloros, acesta poate fi 
produs și prin electroliza unei soluții apoase conținând clorură de sodiu pură.

Bio ActiW PROTECT R&D este un dezinfectant natural, sigur din punct de vedere al mediului, 
generat prin tehnica ECA (Electro-Chemical Activation/ Activare Electro-Chimică) din 
ingrediente pure, respectiv sare pură (clorură de sodiu) și apă de osmoză, pentru a produce un 
biocid similar cu cel produs de corpul nostru pentru a lupta împotriva agenților patogeni (viruși, 
bacterii, fungi și levuri). Este complet biodegradabil și hipoalergenic.

Utilizarea Bio ActiW PROTECT R&D prezintă următoarele avantaje:

• Are o valoare ridicată a ORP (Potențial de Oxido-Reducere) cuprinsă între 850 și 1200 mV, 
obținută datorită numeroșilor compuși oxidanți prezenți în cantități mari, dar fiecare cu 
concentrație scăzută; această particularitate permite acidului hipocloros să aibă o eficacitate 
mult mai mare decât cloraminele, hipocloritul de sodiu și majoritatea altor agenți dezinfectanți; 

• Este un produs biocid puternic care ucide microorganismele patogene, virale, bacteriene 
și fungice (Staphylococcus Aureus, Legionella Pneumophila, Pseudomonas Aeruginosa, 
Escherichia Coli, Listeria, Salmonella, virusul hepatitei B, virusul Poliovirus, HIV, Adenovirus, 
Norovirus, Mycobacterii, Dermatomicoze și altele); 

• Acidul hipocloros din Bio ActiW PROTECT R&D, elimină capacitatea de adaptare a 
microorganismelor la efectul său biocid, nepermițând astfel dezvoltarea rezistenței la acțiunea sa;
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• Are o concentrație scăzută de oxigen activ și compuși de clor, ceea ce garantează siguranță 
absolută și netoxicitate pentru oameni și animale, chiar și după utilizarea prelungită;

• Poate fi aplicat sub formă lichidă sau aerosoli (ceață uscată);
• Permite degradarea diferiților compuși organici în reziduri inofensive;
• Nu necesită neutralizare înainte de eliminare;
• Nu necesită o atenție specială la manipulare;
• La concentrațiile recomandate, nu decolorează materialele și suprafețele, nu corodează;
• Este hipoalergenic;
• Acțiune rapidă;
• Subprodusele generate nu sunt toxice, sunt ecologice și nu lasă reziduri chimice;
• Poate fi eliminat în siguranță în sistemele de canalizare.

DEZINFECȚIA AERULUI – LA UN ALT NIVEL 

În iulie 2020, OMS a raportat rezultatele cercetărilor potrivit cărora, SARS CoV-2 conținut în 
particule foarte mici, cu un diametru de până la 5,0 microni, poate fi suspendat în aer timp de 
până la 19 ore și poate fi transportat pe distanțe mari. Studiul australian publicat pe 7 octombrie 
2020 în Virology Journal a arătat că oamenii contractă cel mai adesea virusul atunci când 
vorbesc, tușesc sau strănută. Cu toate acestea, testele au arătat că transmisia se face și prin 
particule aeropurtate. Experții CSIRO care au efectuat aceste teste au constatat, de asemenea, 
că acest coronavirus poate supraviețui pe suprafețe netede până la 28 de zile. Pe baza 
cercetărilor de mai sus, se pare că cea mai eficientă metodă de dezinfecție a camerelor ar trebui 
să fie dezinfecția întregului spațiu (aer și suprafață). În plus, această metodă de dezinfecție este 
susținută de alte rezultate ale cercetării (Park și colab. 2007) și (Moorman și colab. 2017), care
au arătat că ceața este mult mai eficientă în uciderea virușilor de pe suprafețe decât ștergerea cu 
o cârpă biocidă a nano particulelor care pot conține viruși. În aer pot fi prezente bacterii, fungi și 
viruși. Virușii sunt cel mai numeros grup de agenți patogeni transmiși prin praful din aer sau de 
picăturile din aer (Lewandowski R, Jóźwik P., 2017).

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CORONAVIRUSULUI ȘI A ALTOR GERMENI PATOGENI ASIGURATĂ 
PRIN NEBULIZARE

Rezultatele cercetărilor indică faptul că se reduce, în condițiile de siguranță, riscul asociat cu 
infecția cu virusul SARS CoV-2 sau alți viruși patogeni, bacterii sau fungi, prin nebulizare.
Scopul urmărit este acela ca dezinfectantul să fie transformat în aerosoli cu o dimensiune 
a particulelor de ordinul 0-10 microni, pentru ca aceștia să fie suficient de flotabili încât să 
acționeze atât cât este nevoie asupra patogenilor din aer, înainte de a coborî prin acțiunea 
gravitației pe suprafețe. Astfel se obține dezinfecția atât a aerului cât și a suprafețelor din 
încăpere, de unde și numele de Dezinfecție a Întregii Încăperi (Whole Room Disinfection).

Pentru ca dezinfecția prin nebulizare să fie eficientă, trebuie făcută cu dispozitive dedicate 
pentru aplicarea soluțiilor de acid hipocloros și care sunt dotate cu duze aer-apă, sau aparate cu 
ultrasunete, sau chiar umidificatoare cu ultrasunete care să producă acești aerosoli și în același 
timp să nu impurifice produsul.

Astfel de echipamente formează așa-numita ceață uscată. Ceața obținută nu udă suprafața, 
deoarece astfel de picături mici se comportă similar gazului, nu se lipesc de suprafață, ci se 
reflectă pe ea. Datorită acestui fapt, dezinfecția aerului și a suprafețelor cu ceață uscată este 
foarte eficientă, deoarece acidul hipocloros rămâne în aer o perioadă lungă de timp putând 
ajunge în orice loc din cameră, distrugând agenții patogeni întâlniți pe parcurs (Foto).
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DOMENII DE UTILIZARE

Dezinfectarea suprafețelor dure din unități sanitare:

Este utilizat în condițiile de siguranță oriunde este necesară dezinfecția și igienizarea pentru:

• dezinfectarea suprafețelor și a obiectelor de inventar, prin pulverizare/sprayere sau prin 
nebulizare (ceața uscată) din: unități sanitare, clinici & cabinete stomatologice, clinci & 
cabinete medicale individuale, farmacii, etc.

• dezinfectarea suprafețelor dispozitivelor medicale neinvazive, etc.

Dezinfectarea suprafețelor din instituții publice si private:

• Instituții publice (birouri, săli de conferință, azile de bătrâni, școli, grădinițe, cinematografe, 
săli de sport, piscine, lăcașe de cult etc),

• spații comerciale, mall-uri, locuri de joacă pentru copii etc;
•  locuri de transport în comun (aeroporturi, gări, autogări);
• saloane cosmetice, saloane de coafor & frizerii;
• industria HoReCa și zone de SPA;
• sectorul privat (casnic).

Industria alimentară - producerea alimentelor:

• dezinfectarea echipamentelor, a suprafețelor, dure neporoase (pardoseli, scări, parapeți, uși 
de acces, hale de preparare/tranșare, blocuri alimentare), containere pentru deșeuri; mese 
de lucru din industria agro-alimentară și industria de preparare a hranei pentru animale prin 
pulverizare/ștergere; 

• dezinfecția suprafețelor echipamentelor și a ustensilelor utilizate pentru transportul, 
depozitarea produselor alimentare și din industria de preparare a hranei pentru animale 
precum și a suprafețelor conductelor de transport apă potabilă;

• dezinfectarea revoluționară prin nebulizare a microaerofl orei depusă pe echipamentele și 
suprafețele menționate mai sus; Câștigă popularitate ca dezinfectant în industria alimentară 
din ce în ce mai mult. Poate fi  utilizat pentru spălarea fructelor, legumelor.
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Industria zootehnică și aplicațiile agricole:
 
Produsul are proprietăți bactericide, levuricide și virucide (inclusiv împotriva VIRUSULUI PESTEI 
PORCINE) și este destinat pentru:

• dezinfectarea pielii nedeteriorate a animalelor și dezinfecția ugerului și a mameloanelor la 
animale înainte și după muls;

• dezinfecția suprafețelor dure neporoase din: complexele zootehnice, baterii de creștere 
a puilor de găină, grajduri, adăposturi pentru animale și mijloace de transport animale, 
abatoare, acvacultură, incubatoare, grădini zoologice, cabinete și clinici veterinare etc;

• dezinfecția suprafețelor din piețe și târguri de animale;
• dezinfectarea echipamentelor și ustensilelor prin imersie.

Industria transporturilor:

Dezinfectarea autoturismelor și a mijloacelor de transport în comun (trenuri, autobuze, tramvaie, 
metrouri, avioane, feribot-uri, vapoare).

Folosind biocidele din gama Bio ActiW PROTECT R&D produse de societatea BIO-MAR R&D cu 
tehnologie revoluționară de ultimă generație veți face dezinfecția la cel mai înalt standard.

Societatea BIO-MAR R&D comercializează echipamente de nebulizare (atomizoare, 
nebulizatoare cu ultrasunete) cu care puteți realiza dezinfecția microaeroflorei cu eficacitate 
maximă conform standardului european EN 17272 - Dezinfecția prin NEBULIZARE.

S.C. BIO-MAR R&D S.R.L 
Șoseaua Alba Iulia, nr. 98, 550052, Sibiu, România
CUI RO41556802
Telefon: +40752622234
E-mail: office@biomar.eco


