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BIO BACT

DESCRIERE Produs biologic enzimatic cu efect de eliminare a mirosurilor neplăcute pentru întreţinerea 
ţevilor, canalelor de scurgere, puţurilor

CARACTERISTICI Produs neutru, nu deteriorează materialele cu care vine în contact
Utilizarea regulată menţine perfect eficiente fosele biologice, fosele septice, haznalele, 
capcanele şi separatoarele de grăsimi şi reduce costurile de întreţinere şi vidanjare a 
acestora 
Diluat în soluţie, poate fi utilizat pentru a neutraliza mirosurile deşeurilor şi a recipientelor de 
depozitare şi colectare a acestora

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Turnaţi doza necesară de produs direct în chiuvetă sau în conducta de scurgere. Dozare: 
Tratament iniţial sau intensiv: 400-600 ml de produs. Tratament de întreţinere: 120-180 
ml de produs o dată pe săptămână. Tratament antimiros: aplicați direct pe deşeuri şi 
suprafeţe produsul diluat în proporţie de 10-20 ml/litru de apă. Pentru o eficienţă mai mare a 
produsului, efectuaţi tratamentele după finalizarea operaţiunilor de curățare.

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Opac Chihlimbariu/Albicios
pH: 6,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mică porţiune ascunsă.

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Produsul nu conţine surfactanţi

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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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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