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2410

BIO BACT

POPIS Enzymatický biologický prostředek pro odstranění zápachů, určený pro údržbu potrubí, 
odtokových lišt a jímek

CHARAKTERISTIKA Neutrální přípravek, nepoškozuje materiály, se kterými přijde do styku
Pravidelné použití přípravku udržuje jednokomorové a vícekomorové septiky, žumpy, lapače 
nečistot a separátory mastnoty ve stavu dokonalé funkčnosti a snižuje tak náklady na údržbu 
a likvidaci 
Rozředěný do formy roztoku jej lze použít pro ošetření odpadu a skladovacích a sběrných 
nádob na odpad kvůli odstranění nepříjemných zápachů

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Nalijte přípravek ve formě určené dávky přímo do umývadla nebo do příslušného odtoku.  
Dávkování: Počáteční nebo nárazové ošetření: 400-600 ml přípravku. Udržovací ošetření: 
120-180 ml přípravku 1krát týdně. Ošetření proti zápachu: aplikujte přímo na odpad a na 
povrchy, rozředěný v poměru 10-20 ml/litr vody. Pro větší účinnost přípravku proveďte 
ošetření až po dokončení úkonů čištění.

VLASTNOSTI Vzhled: Jantarová/bělavá matná kapalina
pH: 6,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU V případě pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé 
skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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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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