
 

 

 

1. Giới thiệu công ty Biorgánico Robech  

Thành lập tháng 4/2013, Biorgánico Robech là một doanh nghiệp hàng đầu tại 

Mexico, chuyên sản xuất và phân phối chất bảo quản, dung dịch rửa tay và chất khử 

trùng thân thiện với môi trường, hoàn toàn vô hại đối với con người và động vật,… 

nhằm đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường của thế giới ngày nay. 

  Định hướng phát triển công ty: hướng đến khách hàng phân khúc cao cấp và 

tầm trung. Công ty đã xuất khẩu đi Chile, Mỹ, Panama, Brasil, Tây Ban Nha, Nam 

Phi, Đức, Nga và Belarus, kế hoạch tiếp theo sẽ xuất vào thị trường Châu Á. 

 

  2.Giới thiệu sản phẩm EXMICROR® 

- Là chất khử trùng hữu cơ phổ rộng được dùng trong các lĩnh vực Công 

nghiệp, Công nghiệp thực phẩm, Bệnh viện, Trường học, Nhà hàng, Khách sạn,... có 

tác dụng kháng khuẩn, nấm mốc, virus và ngăn ngừa nhiễm trùng chéo. Không chứa 

cồn, clo, hương liệu, Paraben, Sulfate hay Fluoride. Hòa tan 100% trong nước 

    - Được chiết xuất từ hạt cam quýt, glycerin và nước, 100% nguồn gốc tự 

nhiên, không gây độc hại và kích ứng với da, tự phân hủy sinh học và an toàn đối với 

môi trường, đảm bảo hiệu quả trong quá trình sử dụng. 

- Dung dịch không màu và không mùi.  

- Ưu điểm nổi trội: 

 Là chất khử trùng làm từ một hợp chất phức có nguồn gốc tự nhiên, sản phẩm 

này KHÔNG yêu cầu phải có giấy phép đăng ký vệ sinh, điều này cũng hỗ trợ 

trong việc cung cấp dịch vụ cho tất cả các ngành. 

 Diệt được 99,999% Corona virus SARS và MERS. 

 Có tác dụng ức chế đối với sự nhân bản của vi rút cúm A H1N1, cúm B và vi 

rút hợp bào hô hấp (RSV) loại A và B 



 

 Không chứa cồn nên không gây ra vi sinh vật và không tạo ra sức đề kháng ở 

vi sinh vật. 

 Vô hại đối với người và động vật, có thể chống lại parvovirus (viêm ruột – dạ 

dày ở chó) và các loại virus ở động vật khác. 

 Có khả năng loại bỏ mùi hôi 

 Không gây dính tay sau khi sử dụng  

 Tự phân hủy trong môi trường 

 Không cần bảo quản ở điều kiện đặc biệt, HSD: 5 năm  

Các chứng chỉ của EXMICROR:  

 FDA  

 GRAS: chứng nhận tuyệt đối an toàn; không gây tác dụng phụ kể cả đối với 

trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, được phép sử dụng trong thức ăn 

và đồ uống. 

 COFEPRIS: dung dịch không gây độc hại và kích ứng 

 Test report: có khả năng loại bỏ bệnh viêm phế quản truyền nhiễm do vi rút 

corona gây ra ở gia cầm (IBV) 

 Test report: có khả năng loại bỏ bệnh viêm ruột – dạ dày ở chó (parvo virus) 

 Test report: có khả năng loại bỏ virus SARS-CoV và MERS-CoV 

 HALAL 

 INER: Tác dụng ức chế của dung dịch đối với sự nhân bản của vi rút cúm A 

H1N1, cúm B và vi rút hợp bào hô hấp (RSV) loại A và B 

 

2. Ứng dụng 

 

 

 

 



 

 Dùng được trong sản xuất thực phẩm chức năng, kem đánh răng, sản xuất mỹ 

phẩm, nước hoa và các chế phẩm vệ sinh khác. Dung dịch EXMICROR an 

toàn khi sử dụng trên da mặt và da em bé/trẻ nhỏ/người lớn, có thể gây kích 

ứng nhẹ cho mắt và niêm mạc. Nghiên cứu được thực hiện bởi INER, cơ quan 

trực thuộc bộ Y tế liên bang Mexico đã xác nhận rằng EXMICROR® 

KHÔNG gây hại cho tế bào người. 

 Khử trùng và bảo quản trái cây, rau quả, là chất bảo quản tự nhiên do dung 

dịch tiêu diệt được các loại vi khuẩn, nấm, mốc. 

 EXMICROR có thể dùng cho gia súc, gia cầm, nuôi tôm... sản phẩm không 

chứa kháng sinh và chất bảo quản, 100% tự nhiên. Phun lên tường và sàn để 

khử trùng chuồng trại.  

 Dùng để khử trùng môi trường y tế - bệnh viện, cũng như nhà hàng, khách 

sạn, căng tin công nghiệp, trường học, văn phòng, nhà vệ sinh công cộng, nhà 

ở, v.v. 

Bảng: Hiệu quả trên các loại vi khuẩn, vi-rút phổ biến 

 

 

 

Dung dịch EXMICROR 100% Hữu cơ, có phổ rộng và có thể ứng 

dụng ở mọi lĩnh vực. 


