Proseptik® Bio Tablety
šumivé bio tablety s vysokým obsahem účinných bakterií proti zápachu a tvorbě organických usazenin
Proseptik® Bio Tablety jsou vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně rozkládají
nečistoty organického původu. Pevný podíl organického odpadu v septicích a potrubí je enzymy
zkapalňován a v této formě dále slouží jako potrava pro bakterie obsažené v přípravku. Tyto bakterie
se při dostatku potravy a optimálních podmínkách dále samy rozmnožují a produkují další enzymy.
-

odstraňují zápach z kanalizace a potrubí
účinně rozkládá fekálie, organický odpad, papír, škroby a tuky
snižuje náklady na vyvážení a čištění žump a septiků a na jejich údržbu
velmi pohodlné dávkování
příjemná vůně
pro menší septiky možno tabletu pohodlně rozpůlit
šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje louhy ani jiné žíraviny

Schéma dávkování:
1 tableta 20 g ............................10 m3 septiku......................1 x za měsíc
obsah balení: 6 tablet vystačí na 6 měsíců pro septik o objemu 10 m3
nebo při půlení tablet vystačí obsah balení na 1 rok pro septik o objemu 5 m3
Návod k použití a dávkování: 1 x za měsíc vložte 1 tabletu Proseptik® do záchodové mísy na každých
10 m3 objemu septiku. Po rozpuštění tablety spláchněte. Doporučujeme pravidelné dávkování tablet
každý měsíc pro udržení dobrých podmínek v septiku.
Pro použití v suchých záchodech a pro čištění potrubí rozpusťte tabletu 1x za měsíc min. ve 4 litrech
vody a roztok vlijte do suchého záchodu nebo potrubí.
Upozornění: Pro aplikaci tohoto přípravku je nutné omezit používání chemických dezinfekčních
prostředků, kyselin a louhů.
Bezpečnostní opatření a likvidace odpadů: Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po aplikaci si pečlivě
umyjte ruce mýdlem a vodou. Uchovávejte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. Chraňte
před mrazem. Nepotřebné zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné obaly odevzdejte do sběru
nebezpečného odpadu. Prázdné dobře vyčištěné obaly lze likvidovat ve sběru komunálního odpadu.
Vyrábí a dodává: PROXIM s.r.o., Palackého 578, 530 02 Pardubice, www.proximbio.eu.
Doba trvanlivosti: 24 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu)
Hmotnost: 6 x 20 g
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rozměry tablety: 5 cm x 2 cm x 1,3 cm (výška)
hmotnost: 20 g
vůně: svěží – mint
balení: dóza 0,45 l (D1= 94 mm, D2 = 80 mm, L1 = 88 mm, L2 = 21 mm)
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