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BIO BACT

PËRSHKRIMI Produkt biologjik enzimatik që eliminon erën e keqe, i dobishëm për mirëmbajtjen e tubave, 
kanaleve kulluese, puseve

KARAKTERISTIKAT Produkt Neutral, nuk dëmton materialet me të cilat bie në kontakt
Përdorimi i rregullt i produktit ruan efikasitetin e përsosur dhe zvogëlon kostot e mirëmbajtjes 
dhe asgjësimit të gropave biologjike, gropave septike, gropave të zeza, kurtheve dhe 
ndarësve të yndyrës 
I holluar në tretësirë, mund të përdoret për trajtimin kundër erërave të mbeturinave dhe në 
kontejnerët e magazinimit dhe grumbullimit të tyre

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Hidheni produktin në doza, drejt e në lavaman ose në tubin e shkarkimit. Dozimi: Trajtim 
fillestar i fortë: 400-600 ml produkt. Trajtim mirëmbajtjeje: 120-180 ml produkti 1 herë në javë. 
Trajtim kundër erës së keqe: aplikojeni drejt e mbi mbeturina dhe mbi sipërfaqe pasi të keni 
tretur 10-20 ml/litra në ujë. Për efikasitet më të mirë të produktit, kryeni trajtimet pasi të keni 
përfunduar pastrimin.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i zbehtë ngjyrë qelibari/e bardhë
pH: 6,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,000 +/- 0,020

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Në rast se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të 
fshehtë përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Produkti nuk përmban tensioaktivë

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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