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BIO BACT

ОПИСАНИЕ Ензимен биологичен продукт за отстраняване на миризми за поддържане на тръби, 
канализация и шахти

ХАРАКТЕРИСТИКИ Неутрален продукт, не уврежда материалите, с които влиза в контакт
Редовното използване на продукта спомага за поддържането им в пълна ефективност 
и намалява разходите за поддръжка и източване и почистване на помийни и септични 
ями, отходни шахти, сифони и сепаратори на мазнини 
Разреден в разтвор, препаратът може да се използва за премахване на миризми от 
отпадъците и от съдовете и контейнерите за събирането и съхранението им

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Изсипете необходимото количество препарат директно в мивката или в съответния 
канал. Дозировка: Начално или ударно третиране: 400-600 мл препарат. Последващо 
поддържащо третиране: 120-180 мл препарат 1 път в седмицата. Премахване 
на миризми: сложете директно върху отпадъците или повърхностите препарата, 
разреден в съотношение 10-20 мл/литър вода. За по-добра ефикасност на продукта 
извършвайте тези процедури след приключване на операциите по почистване.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Кехлибарена на цвят/Белезникава непрозрачна течност
pH: 6,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,000 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите върху 
малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 2410 EAN 8032680392535
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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