BIO SAC 200-FILTERS Leveren geen enkel risico op voor het personeel dat ermee
omgaat. Vereisen geen speciale ruimte voor het aanbrengen. Vereisen geen speciale maatregelen
voor de afvoer naar het riool.
Veroorzaken geen afval. Vereisen geen specialistische kennis van technieken, instrumenten
enzovoort, en kunnen direct op het lichaam worden aangebracht. Kunnen na het intreden van de
dood op elk gewenst moment worden aangebracht. De IATA (zie verklaring IATA) heeft geen
bezwaar tegen het vervoer per vliegtuig van lichamen waarop deze techniek is toegepast. Hebben een
veel lagere prijs dan de gangbare technieken.

WERKING EN VOORDELEN VAN DE BIO SAC 200-TECHNIEK
De Bio Sac 200-techniek werkt op basis van chemische adsorptie door Vanderwaalskrachten, een
natuurkundig principe dat stelt dat actieve stoffen twee keer hun eigen volume aan andere stoffen
kunnen adsorberen en daardoor de omringende lucht zuiveren, zoals een koel- of vriesruimte op
mechanische wijze producten goed houdt door de temperatuur constant laag te houden. Dit alles is
bevestigd volgens de betreffende richtlijnen, voorschriften en normen op dit terrein.
De werking van de Bio Sac 200-techniek berust dus volledig op de natuurkundige principes
van drie stoffen (natuurlijke klei, kaliumpermanganaat waarmee de klei is geïmpregneerd
en, als derde stof, zuivere actieve koolstof), maar zeker zo belangrijk is het feit dat deze
samenstelling de bekende Vanderwaalskrachten genereert en dat het product na gebruik een
ONSCHADELIJKE, BIOLOGISCH AFBREEKBARE meststof wordt, die zonder bezwaar
kan worden meebegraven of - gecremeerd. De techniek levert geen enkel risico op voor mens of
milieu omdat er alleen filters op de buikstreek van het lichaam hoeven te worden gelegd en er verder
geen contact is met het lichaam. Hierdoor sluit deze techniek aan bij de ‘Europese
kaderovereenkomst inzake de preventie van scherpe letsels’, die stelt dat het hanteren van
instrumenten zo veel mogelijk moet worden vermeden om besmetting met ziekten te voorkomen.
Een ander belangrijk punt is dat de Bio Sac 200-techniek al op een groot aantal lichamen in diverse
situaties is beproefd, waarbij is gebleken dat het product doet wat het belooft. Bio Sac 200 is
revolutionair door zijn eenvoud, milieuvriendelijkheid en, nog belangrijker, een kostenbesparing die
per lichaam kan oplopen tot wel 70%.

