
BIO-Р1 MUSTUSE NEELAJA – SEPTIKUSSE 
Bioloogiline preparaat mõeldud fekaalide, rasva, loomasete jääkide ning teiste bioloogilise päritoluga jäätmete 
lagundamiseks ja likvideerimiseks SEPTIKUTES, PRÜGIKASTIDES, KUIVADES TUALETTIDES .   
Piirab tugevalt ebameeldiva lõhna levimist ning  takistab patogeensete mikroorganismide tekkimist.  
 
Kasutus septikutes ja prügikastides:  
Pärast biopreparaadi panemist septikusse algab looduslike bakterite ja ensüümide segu selle sisu lagundamist 
veeks, oksüüd süsihappeks  ning väikeseks sette koguks. Korrapärasel biopreparaadi kasutusel lõppeb 
septikust ebameeldivate lõhnade eemaldumine  ning tunduvalt väheneb septiku tühjendamise intervall, 
mis hoiab sellega  kokku vahendeid ning aega. Kui septikul on veeäravool, võib niisugune septik praktiliselt  
funktsioneerida  autonoomsel režiimil, ilma vajaduseta seda tühjendada.  
Biopreparaati võib kasutada peaaegu kogu aasta, ka talvel, sest talvel septik ei külmu.   
 
Kuivades tualettides:  
Biopreparaadi kasutamisel algatavad bakterid ning ensüümid kuivas toaletis ümbertöötluse protsessi,  sellele 
järgneb ebameeldiva lõhna kõrvaldamine. Täieliku väljaheidete ning toalettpaberi lagunemine toimub 2-3 kuu 
jooksul. Kasutades biopreparaati kuivas toaletis on vajalik vähemalt 1x nädalas see valada veega üle.   
 
Kasutusõpetus:  
Lahustada pakendi sisu  2 liitris soojas vees (30-40°C) ning  segada aegajalt umbes  20 – 30 min. jooksul. Peale 
segu lahustumist valage see septikusse või prügikasti.  
 
Korrapärane kuunorm septiku jaoks mõõtmetega kuni  5 m3   on  70 g biopreparaati kindlustab süsteemi 
ilma probleemideta funktsioneerimise ning eemaldab ebameeldiva lõhna.   
 
Biopreparaadi segu on vaja kasutada maksimaalselt  1 tunni jooksul pärast selle valmistamist.  
 
Alustades bioloogilist puhastusprotsessi septikus kuni 5 m3 soovitame esimese kuu jooksul viia septikusse 
sisse suurem kogus biopreparaati,  lisades  2 pakendit Bio-Р1 ükskord kuus, või ühe pakendi kaupa iga 
14 päeva tagant. Järgnevalt aga viia septikusse sisse  1 pakend  kogusega 70 g üks kord kuus. 
 

 
Veel hoiatusi:   
1. Preparaati on vaja segada plastist või klaasist nõus mitte rauast esemega. 
2. Minimaalselt 24 tundi pärast kasutust mitte kasutada desinfitseerivaid või keemilisi vahendeid, sest see võib  
    tunduvalt aeglustada preparaadi aktiivsust.   
3. Pärast tööd peske käed, silma sattumisel loputada veega.  
4. Juhuslikul allaneelamisel juua kohe mitu klaasi vett ning kutsuda esile oksendus.  
5. Kõiki preparaate hoida kuivas kohas. Hoida seda laste, külma ja otsese päiksepaiste eest.  
 
Ülevaade toodetest:  
Bio-Р2 RASVADELE  – Lagundab rasvu, heitevee kanalisatsiooni süsteemis ning prügiaukudes.   
Bio-Р3 TORUSTIKKU  – Torustike, kraanikausi sifoonide, vannide ja WC puhastamiseks.  
Bio-Р4 KOMPOSTILE  – Kiirendab komposti valmimist.  
 
Kõik preparaadi tüübid on heaks kiidetud Tervishoiu Ministeeriumi ning  sanitaar- epidemioloogia teenistuse 
poolt.   
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 septik mõõtmetega kuni  
5 m3 

septik mõõtmetega kuni  
10 m3 

Esialgne annus (1 kuu jooksul) 140 g (2 pakendit) 280 g (4 pakendit) 
Järgnevad annused (2. ja järgnevad kuud) 70 g (1 pakend) 140 g (2 pakendit) 


