BIO-P5 DO OCZEK WODNYCH
Preparat biologiczny zapobiegający tworzeniu się niepożądanych glonów i wspomagający oczyszczanie
wody. Jego unikalną cechą jest fakt, że sprzyja wzrostowi ryb. Preparat skutecznie rozkłada
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, zmniejszając tym samym ilość składników odżywczych
powodujących powstawanie i rozwój glonów oraz eliminując nieprzyjemny zapach związany z ich
obecnością. Zapobiega także, tworzeniu się osadów organicznych na dnie stawu, likwiduje odchody ryb
i resztki obumarłych roślin, a także oczyszcza wodę. Efekt działania bakterii zachodzi powoli i jest
długotrwały. Preparat jest nieszkodliwy dla organizmów wodnych, wprowadza równowagę biologiczną i jest
przyjazny dla środowiska naturalnego. Produkt może być stosowany w ciągu całego roku.
Zastosowanie:
- oczka wodne, stawy i podobne zbiorniki wodne
- zakładanie stawu, wytworzenie filtracji biologicznej
- wsparcie wzrostu ryb
SPOSÓB UŻYCIA:
Miesięczna dawka preparatu dla oczka wodnego o objętości około 10m3 wynosi 50g.W przypadku silnie
zanieczyszczonych oczek wodnych zaleca się stosowanie jednej dawki raz na 14 dni. Zawartość saszetki
należy aktywować po przez rozpuszczenie i wymieszanie w 10l ciepłej wody (30-40°C). Następnie
pozostawić preparat na około 15 - 30 minut mieszając od czasu do czasu. Po tym czasie należy wlać roztwór
do oczka wodnego lub w przeznaczone do tego miejsce. Regularne comiesięczne dawkowanie preparatu
pozwoli utrzymać staw w czystości. Rozmieszany roztwór należy wykorzystać najpóźniej godzinę po
rozpoczęciu jego przygotowania.
INNE PRODUKTY:
SZAMBO SZOK - ekstra mocny koncentrat do stosowania w silnie zanieczyszczonych szambach,
osadnikach.
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 tłuszczu.
BIO-P3 DO RUROCIĄGÓW - do oczyszczenia rur kanalizacyjnych, syfonów w umywalkach i wannach.
BIO-P4 DO KOMPOSTU - do szybkiego rozkładu kompostu.
Ważne informacje:
- preparat rozrabiać w plastikowym pojemniku za pomocą niemetalowego mieszadła,
- preparat przechowywać należy w suchym miejscu, chroniąc go przed mrozem,
- w celu komfortowego utrzymania czystości oczek wodnych zaleca się korzystanie z urządzeń filtrujących,
Dawkowanie

oczko wodne o objętości do 10m3

oczko wodne o objętości do 20m3

Dawka początkowa (w pierwszym 100g (2 opakowania)
miesiącu)

200g (4 opakowania)

Dawka podtrzymująca (miesiąc
drugi i następne)

100g (2 opakowania)

50g (1 opakowanie)

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: 50g

