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BIO BACT

POPIS Enzymatický biologický prostriedok na odstránenie zápachov, určený pre údržbu potrubí, 
odtokových líšt a záchytiek

CHARAKTERISTIKA Neutrálny prípravok, nepoškodzuje materiály, s ktorými príde do styku
Pravidelné použitie prípravku udržiava jednokomorové a viackomorové septiky, žumpy, 
lapače nečistôt a separátory mastnoty v stave dokonalej funkčnosti a znižuje tak náklady na 
údržbu a likvidáciu 
Rozriedený do formy roztoku môže byť použitý na ošetrenie odpadu a skladovacích a 
zberných nádob na odpad kvôli odstráneniu nepríjemných zápachov

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Nalejte prípravok vo forme určenej dávky priamo do umývadla alebo do príslušného odtoku. 
Dávkovanie: Počiatočné alebo nárazové ošetrenie: 400-600 ml prípravku. Udržiavacie 
ošetrenie: 120-180 ml prípravku 1-krát týždenne. Ošetrenie proti zápachu: aplikujte priamo 
na odpad a na povrchy, rozriedený v pomere 10-20 ml/liter vody. Kvôli väčšej účinnosti 
prípravku vykonajte ošetrenie až po očistení.

VLASTNOSTI Vzhľad: Jantárová/belavá matná kvapalina
pH: 6,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný 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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