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BIO BACT

OPIS Biologiczny, enzymatyczny środek do konserwacji rur, odpływów i kanalizacji, usuwający 
nieprzyjemne zapachy

WŁAŚCIWOŚCI Produkt neutralny, nie niszczy materiałów, z którymi się styka
Regularne stosowanie produktu pozwala zachować idealną wydajność oczyszczalni 
biologicznych, osadników, szamb, syfonów i separatorów tłuszczu oraz zmniejszyć koszty ich 
konserwacji i utylizacji 
W formie rozcieńczonej może być stosowany do niwelowania przykrego zapachu odpadów 
oraz pojemników do gromadzenia i przechowywania odpadów

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Wlać odpowiednią dawkę produktu bezpośrednio do umywalki lub odpływu. Dozowanie: 
Zastosowanie wstępne lub interwencyjne: 400–600 ml produktu. Zastosowanie 
zapobiegawcze: 120–180 ml produktu 1 raz na tydzień. Usuwanie zapachów: nanieść 
bezpośrednio na odpady lub w formie rozcieńczonej na powierzchnie – 10–20 ml produktu 
na litr wody. W celu zapewnienia większej skuteczności produktu stosować po uprzednim 
umyciu powierzchni.

SPECYFIKACJE Wygląd: mętny bursztynowobiaławy płyn
pH: 6,5 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej niewidocznej 
części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Produkt nie zawiera środków powierzchniowo czynnych

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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