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BIOSANIT 250g - preparat do
szamb i oczyszczalni wydajny do 12 miesięcy
Cena

33,00 zł

Numer katalogowy

A-Biosanit-250g

Producent

AQUAFOR

Czas dostawy

do 7 dni

Opis produktu

BIOSANIT preparat do szamb i oczyszczalni 250g
Biosanit jest nowoczesnym i ekologicznym preparatem do obróbki i unieszkodliwiania ścieków nieczystości zgromadzonych w oczyszczalniach
ścieków, szambach itp. Jest produktem absolutnie bezpiecznym dla zwierząt i środowiska. Nie niszczy urządzeń kanalizacyjnych. Ulega
biodegradacji. Biopreparaty tej serii zostały odznaczone różnymi medalami na targach w kraju jak i zagranicą.
Zastosowanie preparatu:
Niweluje przykre zapachy pochodzące z tych urządzeń oraz zapobiega przedostaniu się do gruntu szkodliwych substancji zawartych w
nieczystościach i ściekach pochodzących z gospodarstw domowych, moteli, pensjonatów, szkół itp.
Preparat posiada Atest PZH:HK/M/0882/01/2009

Zalety stosowania preparatu:
likwiduje przykre zapachy
wspomaga proces oczyszczania ścieków
poprawia parametry fizyko-chemiczne i sanitarno-higieniczne w zanieczyszczonych zbiornikach,
pomaga udrożnić system kanalizacyjny i drenażowy
przyspiesza rozkład związków organicznych w tym tłuszczy
JEDNA MIARKA ZAWIERA KILKA MILIONÓW WYSELEKCJONOWANYCH MIKROORGANIZMÓW
Opakowanie: Masa netto 250g (Nie mniej niż 22 miarki)
Wydajność 1 opakowania do 12 miesięcy (w zależności od pojemności pojemnika)

Dawkowanie
Sposób stosowania:
Odmierzoną ilość preparatu wg tabeli należy wsypać bezpośrednio do toalety lub szamba
a następnie spłukać wodą.
Dawkowanie:
Szambo szczelne
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Pojemność m3

1-1,5

2-4

dawka początkująca w miarkach

10

12

dawka podtrzymująca w miarkach co
3tyg.

2-3

3

wydajność 1 opakowania w miesiącach

12

6

1-1,5

2-4

10

12

dawka podtrzymująca w miarkach co
3tyg.

2-3

3

wydajność 1 opakowania w miesiącach

12

6

Oczyszczalnia (szambo z drenażem)
Pojemność m3
dawka początkująca w miarkach

Działanie
Działanie:
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa tzw. starter stanowiący pożywkę oraz
źródło energii, a tym samym ułatwiający szybki rozwój mikroorganizmów tworzących
kompozyt właściwy. Właściwie dobrana kompozycja mikroorganizmów powoduje rozpad
szkodliwych substancji lub znaczne obniżenie ich parametrów, zmniejszenie ilości ścieków
zgromadzonych w zbiornikach, zniwelowanie przykrych zapachów oraz hamowanie
rozwoju patogennych drobnoustrojów.

Nagrody
BIOPREPARATY TEJ SERII ODZNACZONE ZOSTAŁY
ZŁOTYMI MEDALAMI
NA TARGACH ZDROWEGO ŻYCIA W TARNOWIE
ORAZ
MIĘDZYNARODOWĄ ZŁOTĄ GWIAZDĄ
PRZEZ BUSINESS INITIATIVE DIRECTIONS
HISZPANIA (MADRYT)
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