BIO-P1 DO SZAMB
Biologiczny preparat przeznaczony do rozkładu zanieczyszczeń organicznych powstających w szambach
tj. zbiornikach bezodpływowych, latrynach, osadnikach i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zawiera
mieszankę naturalnych bakterii i enzymów, która przyczynia się do rozkładu substancji pochodzenia
organicznego, przywraca naturalny proces rozkładu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Preparat jest
nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zastosowanie w szambach i osadnikach:
Przy prawidłowym i regularnym stosowaniu zawartość zbiornika rozkłada się w płynny szlam, dzięki czemu
znacząco zmniejsza się częstotliwość opróżniania i ręcznego czyszczenia szamba. Produkt nadaje się do
stosowania w ciągu całego roku, również zimą.
Zastosowanie w suchych toaletach:
Po wlaniu produktu do suchej toalety bakterie rozpoczynają rozkład, co powoduje ograniczenie wydzielania
się zapachu lub całkowitą jego neutralizację. Pełny rozkład nieczystości, w tym papieru toaletowego,
następuje w czasie 2-3 miesięcy. Istotne jest, aby minimum raz w tygodniu przelać toaletę wodą, co
zapobiegnie wysychaniu znajdujących się na powierzchni bakterii.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zawartość opakowania należy rozpuścić i wymieszać w 2 litrach ciepłej wody (30-40ºC), następnie
pozostawić na 15-30 minut w pojemniku z tworzywa sztucznego, od czasu do czasu mieszając.
Przygotowaną mieszankę należy wlać bezpośrednio do szamba lub np. przez muszlę klozetową.
Rozmieszany roztwór należy wykorzystać w ciągu godziny od momentu rozpoczęcia jego przygotowywania.
Stosowanie regularnych miesięcznych dawek pomoże zapewnić prawidłowe działanie systemu. 100g
preparatu jest przeznaczone do zastosowania dla szamba o pojemności do 5m3 (w przypadku większej
objętości zbiornika należy proporcjonalnie zwiększyć dawkę preparatu). W celu rozpoczęcia procesu
biologicznego oczyszczania w szambie o pojemności do 5m3 zaleca się podczas pierwszego miesiąca użyć
zdwojoną dawkę BIO-P1 lub dawkować po 1 opakowaniu co 14 dni. Przy kontynuacji stosować
1 opakowanie (100g) miesięcznie.
INNE PRODUKTY:
SZAMBO SZOK - ekstra mocny koncentrat do stosowania w silnie zanieczyszczonych szambach, latrynach,
suchych toaletach.
BIO-P2 DO TŁUSZCZY - do rozkładu tłuszczy w systemach odpływowych.
BIO-P3 DO RUROCIĄGÓW - do udrożnienia zapchanych rur kanalizacyjnych, odpływowych w wannach,
zlewozmywakach, syfonach.
BIO-P4 DO KOMPOSTU - przyspiesza rozkładu kompostu.
Ważne informacje:
- preparat mieszać w pojemniku najlepiej z tworzywa sztucznego używając niemetalicznego mieszadła
stosować w okresie najmniejszego rozbioru wody (np. na noc),
- przez co najmniej 24 godziny po aplikacji produktu nie należy używać żadnych substancji chemicznych,
środków odkażających ani wybielających, kwasów lub zasad, które mogą zmniejszyć skuteczność preparatu,
- preparat przechowywać należy w suchym miejscu, chroniąc go przed mrozem,
- identyfikacja niebezpiecznych związków: α-amylaza, proteaza; β-glukonaza.
Dawkowanie

Szambo o pojemności do 5m3

Szambo o pojemności do 10m3

Dawka startowa (podczas
pierwszego miesiąca)

200g (2 opakowania)

400g (4 opakowania)

Dawka podtrzymująca (drugi
miesiąc i kolejne)

100g (1 opakowanie)

200g (2 opakowania)

Producent: BIOPROSPECT s.r.o., V Holešovičkách 6/1444, 180 00 Praha 8

Dystrybutor: PROX Sp. z o.o., ul. Parkowa 25, 51-616 WROCŁAW
zawartość opakowania: 100g

