
БИО-Р1 АРАМ СУ ТАЗАЛАУ ОРНЫНА 
 
АРАМ СУ ТАЗАЛАУ ОРНЫ, АРАМ СУДЫҢ ҰРАСЫ жəне ҚОРАДАҒЫ ДƏРЕТХАНАЛАРДАҒЫ 
органикалық  ластарды жоюға арналған биологиялық препараты. Құрамында органикалық  заттарды 
ыдыратуға жəне иіс шығуына  айқын əсер ететін табиғи бактериялар мен ферменттер бар.   
 
Арам су тазалау орнына жəне арам судың ұрасына қолдану: 
 
Препаратты қолданғаннан кейін арам су тазалау орнының ішіндегі заттардың бетіне көпіршік шығып 
түбіне  ұнтақ тұнба пайда болады. Тұрақты қолданғаннан кейін қойма ішіндегі заттар лай суға айланады, 
егер арам су тазалау орнында суағар бар болса канализацияға құйылады. Осылайша арам су тазалау 
орнының ішіндегі заттар ернеуінен асып төгілуіне тиым салынады. Арам су тазалау орнында суағар жоқ 
жағдайда пайда болған лай сұйылады, иіс шықпайды да денсаулыққа зиянды патогендік заттардан 
ажыратылады. Препаратты жыл бойы, қыс мезгілінде де, қолдануға ыңғайлы, арам су тазалау орнының 
ішіндегі заттар қыста қатпайды.    
 
Қорадағы дəретханаға қолдану: 
 
Қорадағы дəретханаға құйғаннан кейін бактериялар ыдыратып шіріте бастайды, ыңғайсыз иіс жоғалады. 
Экскременттер, дəретхана қағазы да, 2-ден 3 ай уақытында толық ыдырайды. Қорадағы дəретхананы 
аптасына кем дегенде 1 рет сумен шайып тұру қажет.  
 
ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІ: 
 
Қораптағы затты 2 л жылы (30 – 40 °C) суға ерітіп 15 – 30-дай минут жиі араластырып дайындау қажет. 
Содан кейін ерітіндіні арам су тазалау орны, арам су ұрасына тура құйып қолданыңыз. Ай сайын тұрақты 
қолдану системаның иіссіз жəне еш жұмыссыз жүріліп тұруын қамтамасыз етеді.    
 
5м3 көлемді арам су тазалау орнына айына қолдану мөлшері 70г 
 
Биологиялық препараттың ерітіндісін дайындап бастағаннан 1 сағат ішінде қолдану қажет.  
 
5м3-ке дейіңгі көлемді арам су тазалау орнындағы биологиялық тазарту процессін бастау үшін 
алғашқы 2 айда биологиялық препаратты қосымша мөлшерде қолданған жөн, мұнда айына бір рет 
2 қорап Био-Р1 не 14 күн сайын 1 қорап  қолдану. Одан кейін арам су тазалау орнына айына бір рет 
70г салмақты қораптан 1-ді қолдану қажет.  
 
Ерекше еске алу: 
 
• препаратты пластмасса ыдыста металл емес бұйыммен араластырыңыз 
• ерітіндіні түнде қолданыңыз, демалыс күндері артық 
• қолданғаннан кем дегенде 24 сағат мерзімінде препараттың əсерлігін азайтатын ешқандай химиялық, 
дезинфекциялық жəне ағартқыш заттарды, қышқыл, сілті қолданбаңыз 
• жұмыстан кейін қолыңызды толық жуыңыз, көзге тиген жағдайда сумен жақсылап шайыңыз 
• байқаусыздан ішіп қойсаңыз бірнеше кесе су ішіп лоқсытып құсу қажет 
• құрғақ жерде балалардан алыс сақтаңыз, үсіп қатуынан қорғаңыз 
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