05. GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC

GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC
/ GAMĂ DE TRATAMENT BIOLOGIC PENTRU FOSE, SOL ȘI CANALIZĂRI
ENZIME ÎMPOTRIVA MIROSURILOR DE MOTORINĂ
Se vinde la carton
BIO FIOUL
Ref. 4502
Produs constituit din 2 elemente : primul este compus din
agenți inmuietori, tensioactivi și nutrimenți; al doilea este un
amestec de micro-organisme destinat degradării hidrocarburilor.
Acesta conține 7 rădăcini de micro - organisme care utilizează
drept hrană hidrocarburile. După ingerarea hidrocarburilor de către
micro-organisme la sfârșit de metabolism se obține apă și gaz
carbonic.

de 4 bidoane

5

litri

Aplicații : Numeroase aplicații în sectoarele
industriale și petro-chimice. Tratarea scurgerilor
de carburanți pe suprafețe din beton (garaje,
benzinării, uzine, parcări, centrale termice...),
pentru soluri poluate cu scăpări de ulei.

Dozaj : Pur sau diluat la 50 %
Mod de utilizare : Elimină hidrocarburile ( ulei, motorină, kerosene, păcură ) prin degradarea acestora de către micro-organisme. Nu conține sodă
caustică, acid sau solvent. Prezervă mediul prin tratarea suprafețelor și a solului poluat cu hidrocarburi. Putere de curățare foarte mare.
Conform Reglementărilor Europene de biodegradabilitatea tensioactivilor.

REDUCTOR PENTRU MIROSUL DE FERMENTAȚIE
BIODEURS 96
Se vinde la carton
Ref. 4501
Conține mai multe rădăcini bacteriene și un parfum destinate
controlului biologic al mirosurilor. Degradează materiile organice
responsabile de mirosuri.
Utilizare : Controlul biologic al mirosurilor : sanitare, fose septice,
canalizări, containere de gunoaie.

de 12 ﬂacoane

1

litri

Aplicații : Acțiune în profunzime a produsului datorită
micro-organismelor care digeră materiile grase complexe,
uleiurile, celuloza, proteinele și amidonul. Permite controlul
mirosurilor datorită parfumului. Prezervă mediul prin
înlocuirea metodelor chimice. Nu conține sodă caustică.
Stabilitate și conservare îndelungată. Manipulare fără
niciun pericol.

Mod de utilizare și dozaj : Sanitare : urinoare, toalete, chiuvete și dușuri. Câteva pulverizări ( 1 pulverizare = 1 ml ) pentru acoperirea suprafeței sunt
suﬁciente. A nu se utiliza împreună cu produși chimici. Aplicați produsul după curățare. Fose septice : utilizarea sa în obiectele sanitare regenerează
ﬂora bacteriană din fosa septică. Canalizări și sifoane de sol : 200 ml pe săptămână. Întreținere regulată : 100 ml pe săptămână pentru canalizări
cu diametrul standard. Măriți doza pentru canalizări mai mari. Pentru imobile cu etaje adăugați 100 ml / zi / nivel. Continuați tratamentul săptămânal
începând de la ultimul etaj. Containere și lăzi de gunoaie, compactoare : pulverizați în mod regulat ( în funcție de intensitatea mirosului ) în interior
unde sunt stocate gunoaiele, acoperiți suprafețele cu produs. Lăsați să acționeze. Distrugător de orice miros de origine organică.

BACTERII PENTRU BACURI DE GRĂSIME ȘI FOSE SEPTICE
BIOPACK
Ref. 4500
Produs biologic în pudră pe bază de micro-organisme, enzime și
elemente nutritive pentru licheﬁerea și digerarea grăsimilor a
corpurilor grase, a proteinelor, a amidonului și a celulozei.
Utilizare : în hoteluri, restaurante, cantine de spitale, clinici, școli, etc.
Avantaje :
- Acțiune imediată și amforsată datorită prezenței bacteriilor, a
enzimelor și a nutrimenților.
- Permite însămânțarea rapidă a bacurilor cu grăsime și a canalizărilor :
vidanjarea bacului se face mai rar.

- Contribuie la buna funcționare a sistemelor
de evacuare a bacurilor de grăsimi menținând
echilibrul biologic și eliminând mirosurile.
- Permite însămânțarea rapidă a foselor septice noi
și accelerează repornirea tratamentului după o pauză
îndelungată ( concediu, casă de vacanță...).
- Stabilitate și conservare îndelungată.
- Manipulare absolut fără pericol.

pliculețe

x 25

Mod de utilizare și dozaj : Bac de grăsimi. Vidanjă prealabilă a bacului, însămânțarea acestuia ( doză de atac 3-4 săculeți pe m 3 de volum ). Doză
de întreținere - prin canalizări și sifoane de la bucătărie - în funcție de numărul de mese zilnice din locație.
Dozaj : - până la 250 mese / zi = 1 săculeț / săptămână.
- 250 la 500 mese / zi = 2 săculeți / săptămână.
- 500 și mai mult de mese / zi = 3 săculeți / săptămână.
Canalizări : pentru prevenirea înfundării, a mirosurilor urâte din sistemul de evacuare al apelor folosite, tratament cu un săculeț la 15 zile.
3
Fosă septică : pentru 1 m , însămânțare 3 săculeți direct în fosă. Întreținere = 1 săculeț la 15 zile în chiuveta WC.
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