BIO-P4 DO KOMPOSTU
Biologiczny preparat przeznaczony do przyspieszania dojrzewania kompostu. Zawiera mieszankę
naturalnych bakterii i enzymów, która przyczynia się do rozkładu substancji pochodzenia
organicznego. Skutecznie przetwarza skoszoną trawę, drewno, liście oraz pozostałe odpady
z ogrodu i domu. Końcowym produktem rozkładu jest kompost o wysokiej zawartości substancji
odżywczych i mniej intensywnym zapachu - znika zatem konieczność stosowania nawozów
sztucznych. Regularne stosowanie preparatu sprawia, że kompost dojrzewa w ciągu około
2-3 miesięcy, w zależności od rodzaju i ilości odpadów. Produkt nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt
i roślin, przywraca naturalny proces rozkładu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed rozpoczęciem stosowania należy preparat aktywować poprzez rozpuszczenie zawartości
saszetki w 10l ciepłej wody (30-40ºC), od czasu do czasu mieszając. Następnie mieszankę należy
rozlać równomiernie na cały kompost. Istotne jest, aby kompost był stale wilgotny, dlatego też
należy go mniej więcej raz w tygodniu podlewać wodą. W suchym stanie proces rozkładu ulegnie
zatrzymaniu. Podczas stosowania w sezonie zimowym zaleca się usunąć około 30cm warstwy
wierzchniej, następnie równomiernie polać kompost ciepłą wodą i ponownie przykryć. Podczas
dodawania do kompostu świeżo skoszonej trawy, zastosować preparat nie wcześniej niż po około
3-5 dniach. Rozmieszany roztwór należy wykorzystać w ciągu godziny od momentu rozpoczęcia
jego przygotowywania.
100g preparatu jest przeznaczone do zastosowania dla 3m3 kompostu.
INNE PRODUKTY:
SZAMBO SZOK - ekstra mocny koncentrat do stosowania w silnie zanieczyszczonych szambach,
latrynach, suchych toaletach.
BIO-P1 DO SZAMB - do stosowania w szambach, latrynach, suchych toaletach, osadnikach
i przydomowych oczyszczalniach ścieków.
BIO-P2 DO TŁUSZCZY - do rozkładu tłuszczy w systemach odpływowych z kuchni i separatorach
tłuszczy.
BIO-P3 DO RUROCIĄGÓW - do oczyszczenia rur kanalizacyjnych, syfonów w umywalkach
i wannach.
BIO-P5 DO STAWÓW - zapobiegający tworzeniu się niepożądanych glonów i wspomagający
oczyszczanie wody.
Ważne informacje:
- preparat należy mieszać w plastikowym pojemniku za pomocą niemetalowego mieszadła,
- preparat przechowywać w suchym miejscu, chroniąc go przed mrozem,
- wskazane jest przemieszanie kompostu co pewien czas
- identyfikacja niebezpiecznych związków: α-amylaza, proteaza; ß-glukonaza
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

