
BIO-Р1 NETĪRUMU IZNĪCINĀTĀJS – SEPTIKIEM 
Bioloģisks preparāts, kurš paredzēts fekāliju, tauku, mājdzīvnieku atlieku un citu bioloģiskas izcelsmes 
atkritumu sadalīšanai un likvidēšanai SEPTIKOS, IZSMEĻAMAJĀS BEDRĒS UN SAUSAJĀS 
TUALETĒS. Būtiski ierobežo nepatīkamas smakas izdalīšanos un novērš patogēno mikroorganismu 
veidošanos. 
 
Izmantošana septikos un izsmeļamajās bedrēs: 
Pēc biopreparāta ieliešanas septikā dabīgo baktēriju un enzīmu maisījums sāks sašķelt tā saturu par ūdeni, 
oglekļa dioksīdu un nelielu daudzumu netīrumu. Regulāri lietojot biopreparātu, septiks vairs neizplatīs 
nepatīkamu smaku, un būtiski pagarināsies septika izvešanas intervāli, kas ietaupīs gan līdzekļus, gan 
laiku, kas ar to saistīts. Ja septiks ir aprīkots ar liekā ūdens izvadu, šāds septiks var darboties praktiski 
autonomā režīmā, bez nepieciešamības to izvest. 
Biopreparātu ir iespējams izmantot visu gadu, arī ziemā, jo septiks ziemā neaizsalst. 
 
Izmantošana sausajās tualetēs: 
Pēc biopreparāta ieliešanas baktērijas un enzīmi uzsāks sausās tualetes satura pārstrādi, kā rezultātā izzudīs 
nepatīkamā smaka. Pilnīga ekskrementu un tualetes papīra sadalīšanās notiks 2-3 mēnešu laikā. Izmantojot 
biopreparātu sausajās tualetēs, vismaz 1x nedēļā sausās tualetes saturs jāpārlej ar ūdeni. 
 
Lietošanas pamācība: 
Maisiņa saturu izšķīdināt 2 litros silta ūdens (30-40°C) un apmēram 20 – 30 min. laikā šad un tad samaisīt. Pēc 
tā izšķīšanas ieliet šķīdumu septikā vai izsmeļamajā bedrē. 
 
Regulārā mēneša norma septikam, kura tilpums ir 5 m3, ir 70 g biopreparāta, kas nodrošinās sistēmas 
darbību bez problēmām un novērsīs nepatīkamo smaku. 
 
Biopreparāta šķīdumu jāizlieto maksimāli 1 stundas laikā no tā pagatavošanas sākuma. 
 
Pēc bioloģiskā attīrīšanas procesa uzsākšanas septikā, kura tilpums nepārsniedz 5 m3, iesakām pirmā 
mēneša laikā septikā izmantot lielāku biopreparāta daudzumu, t.i., 2 Bio-Р1 iepakojumus vienreiz 
mēnesī vai pa 1 iepakojumam katras 14 dienas. Pēc tam izmantot pa 1 iepakojumam, kura svars ir 70 g, 
reizi mēnesī. 
 

 
Papildu norādījumi: 
1. Preparātu jāsajauc plastmasas vai stikla traukā, izmantojot nemetāla priekšmetu. 
2. Vismaz 24 stundas pēc preparāta lietošanas neizmantot dezinfekcijas vai ķīmiskos līdzekļus, jo tie būtiski 
palēnina preparāta aktivitāti. 
3. Pēc darba nomazgāt rokas, ja iekļuvis acīs, skalot ar ūdeni. 
4. Ja nejauši norīts, nekavējoties iedzert vairākas glāzes ūdens un izraisīt vemšanu. 
5. Visus preparātus uzglabāt sausā vietā.  
 
Izstrādājumu pārskats: 
Bio-Р2 TAUKIEM – Sadala taukus noteku kanalizācijas sistēmās un izsmeļamajās bedrēs. 
Bio-Р3 CAURUĻVADOS – Cauruļvadu, izlietņu sifonu, vannu un tualešu tīrīšanai. 
Bio-Р4 KOMPOSTAM – Paātrina komposta sagatavošanu. 
Visus šos preparātus ir apstiprinājusi Veselības ministrija un Sanitāri epidemioloģiskais dienests. 
 
 
                                                                                                                                               www.bioenzym.com 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  

 septiks, kura tilpums 
nepārsniedz 5 m3 

septiks, kura tilpums 
nepārsniedz 10 m3 

Sākuma deva (1 mēneša laikā) 140 g (2 iepakojumi) 280 g (4 iepakojumi) 
Turpmākās devas (2. un nākamie mēneši) 70 g (1 iepakojums) 140 g (2 iepakojumi) 


