BIO-Р1 NEŠVARUMŲ NAIKINTOJAS– SEPTIKAS
Biologinis preparatas skirtas naminių gyvulių išmatų ir kitų atliekų SEPTIKUOSE, SAUSUOSE
TUALETUOSE likvidavimui, kuris stipriai sumažina nemalonaus kvapo atsiradimą ir užkerta kelią
patogeninių organizmų atsiradimui.
Naudojimas septikuose ir buitinių nuotekų duob÷se:
Supylus biopreparatą į septiką, suskaido natūralių bakterijų ir enzimo mišinys jo turinį į vandenį, CO² ir
nešvarumus, kurių kiekis yra mažesnis. Reguliariai naudojant preparatą neatsiras nemalonus kvapas ir
prailg÷s septiko išvežimo laikas, ko pasekoje maž÷ja finansin÷s bei laiko sąnaudos. Jeigu septike yra
galimyb÷ reservinio vandens nutek÷jimui, jis gali dirbti autonomiškai ir n÷ra būtina turinį išvežti.
Biopreparatą galima naudoti visus metus ir žiemą, kadangi septikas neužšąla.
Naudojimas sausuose tualetuose:
Supylus biopreparatą, pradeda bakterijos ir enzimai sauso tualeto turinio utilizavimo procesą, ko pasekoje
likviduojamas nemalonus kvapas. Visiškas buitinių atliekų ir tualetinio popieriaus suirimas vyksta 2-3
m÷nesius. Naudojant biopreparatą sausuose tualetuose, reikalinga bent 1x kartą savait÷je įpilti į tualetą
vandens.
Naudojimas:
Pakuot÷s turinį ištirpinti 2 litruose šilto vandens (30-40°C) ir ca. 20–30 min. b÷gyje retkarčiais išmaišyti. Po to
tirpalą supilti į septiką.
Pastovi m÷nesin÷ norma 5 m3 septikui yra 70 g biopreparato, kuris užtikrins sistemos veikimą ir pašalins
nemalonų kvapą.
Biopreparato tirpalą reikalinga sunaudoti v÷liausiai 1val. b÷gyje nuo jo paruošimo pradžios.
Prad÷jus biologinį valymo procesą iki 5 m3 septike, siūloma pirmą m÷nesį supilti septiko biopreparato
didesnį kiekį, t.y. 2 pakuotes Bio-Р1per m÷nesį, arba vieną pakuotę per 14 dienų. Toliau –70g pakuotę
vieną kartą per m÷nesį.
Pradinis kiekis (m÷nesį laiko)
Tolimesnis kiekis (antrą ir sekančius m÷nesius)

septikas iki 5 m3
140 g (2 pakuot÷s)
70 g (1pakuot÷)

septikas iki 10 m3
280 g (4 pakuot÷s)
140 g (2 pakuot÷s)

Papildoma informacija:
1. Preparatą reikia išmaišyti ne metaliniu įrankiu plastikiniame arba stikliniame inde.
2. Min. 24 valandas po tirpalo supylimo į kanalizaciją nenaudoti dezinfekcinių arba cheminių priemonių,
kurios gerokai sumažina preparato aktyvumą.
3. Panaudojus nusiplauti rankas, patekus į akis skalauti vandeniu.
4. Medžiagai atsitiktinai patekus į organizmą, išgerti kelias stiklines vandens ir iššaukti v÷mimą.|
5. Visus preparatus laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo vaikų, šalčio ir saul÷s poveikio.
Visi preparatai yra patvirtinti Sveikatos ministerijos medicinos ir sanitarin÷s-epidemiologin÷s tarnybos.
Přehled výrobků:
Bio-Р2 ANT RIEBALŲ– Suskaido riebalus kanalizacijos vamzdžiuose.
Bio-Р3 Į VAMZDŽIUS – Vamzdžių, kriauklių sifonų, vonių ir tualetų valymui.
Bio-Р4 Į KOMPOSTĄ– Pagreitina komposto suirimą.
Visi preparatai yra patvirtinti Sveikatos ministerijos medicinos ir sanitarin÷s-epidemiologin÷s tarnybos.
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