MULTIENZYM®
HÁZI ÉS IPARI SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZATOK
KARBANTARTÁSÁHOZ ÉS DUGULÁS MEGSZÜNTETÉSÉHEZ
A MULTIENZYM
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A MULTIENZYM®

felold minden szerves anyagot, mint pl. az állati és növényi zsírok, a
fehérjék és szénhidrátok (cellulóz, keményítő), stb., melyek összegyűlv e
a szifonokban, csővezetékekben, aknákban, stb., a csatornahálózat
eldugulásához vezethetnek.
olyan enzimeket tartalmaz, melyek a természetes eredetű szerves
anyagokat elfolyósítják. Adalékokat is tartalmaz, melyek az enzimek
hatását fokozzák. A szer közel semleges pH-ja következtében bármely
anyagból készült berendezésre nézve veszélytelen.
nem környezetre ártalmas vegyszer, nem tartalmaz erős lúgot vagy
savakat, sem pedig toxikus, vagy korrozív anyagot. Ez egy természetes
eredetű, környezetbarát biotermék. Oldó hatását a kezelt
vezetékszakaszból a csatornahálózatba belekerülve is folytatja minden
makacs lerakódást eltávolítva teljesen biokémiai úton.
megakadályozza a bűzképződést.

ALKALMAZÁS
Minden kezelést este kell elvégezni, hogy a MULTIENZYM ° enzimjei egész éjjel kifejthessék
hatásukat.
A MULTIENZYM®-et 1:10 arányú meleg (kb. 65°C-os) vízben kell feloldani, pl. 100 g
MULTIENZYM ®-et 1 liter meleg vízben (mosogató- és mosógépek esetében ez az arány 1:5).
Keverjük és 30 perc várakozás után öntsük az oldatot közvetlenül a kezelendő
csatornaszakaszba (lefolyóba). Ne öblítsük le azonnal, hagyjuk a szert hatni egész éjszaka.
Másnap reggel öblítsünk meleg vízzel, hogy az elfolyósított anyagot teljesen eltávolítsuk.
Figyelem! A teljesen eltömődött vezetékeket MULTIENZYM®-el való kezelés előtt mechanikailag
dugulás mentesítsük.

ADAGOLÁSI JAVASLAT
ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

TELJES
DUGULÁS

RÉSZLEGES
DUGULÁS

KARBANTARTÓ
KEZELÉS

Konyhai lefolyók

100 g

100 g

30 g/hét

Fürdőkádak,
mosdók,zuhanyozók,
bidék

100 g

100 g

50 g/hó

WC-k

500 g

100 g

50 g/hó

Mosogató

2-3x/év

és mosógépek

1 kg/5 I víz
rövid mosás

Emésztőgödrök,
Oldó medencék,
ülepítők, stb.....

Az összes lefolyó normál karbantartása elegendő kell, hogy legyen a normális
üzemeltetéshez.
Dugulás, vagy kemény, vastag kéreg képződése esetén azonban 1 kg
°
MULTIENZYM -et kell 10 liter kb. 65°C-os meleg vízben feloldani és az oldatot a
kéreg felületére elosztani. Ajánlatos a kéregbe lyukakat fúrni, hogy a
MULTIENZYM®-oldat áthatolhasson rajta. Használjunk egyidejűleg
®
®
PROLIFOSS és/vagy PROLIBAC szert is a medencék reaktiválásához.
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Amennyiben vastag vízkőlerakódás dugítja el a csatornahálózatot (egy szappannal és
®
zsírral kevert mészlerakódás) a MULTIENZYM hatástalan marad. Ez esetben egyszeri
savas vízkőoldást kell végezni. Az ilyen lerakódások újbóli kialakulását megelőzhetjük a
MULTIENZYM ®rendszeres alkalmazásával.
A MULTIENZYM® használata gazdaságos, mert jelentősen csökken a kézi erővel végzendő
karbantartás és tisztítás. A szer környezetbarát, mert nem tartalmaz a csatornahálózatra káros,
agresszív anyagokat és a biológiai tisztítóberendezés üzemeltetését sem zavarja meg!
MŰSZAKI ADATOK
®

fehér színű por, melynek pH-ja vizes oldatban 8,6. Különböző enzimből és
sókból áll. Keverhető bármely más SANOSIL ® biotermékekkel és hígítható
vízzel bármilyen arányban.

A MULTIENZYM®

nem gyúlékony és nem toxikus. Az oldat elkészítésekor azonban kerüljük
el a por belélegzését és ha az véletlenül a szembe kerülne, azonnal
bőséges tiszta vízzel öblítsük ki.

CSOMAGOLÁS

1 kg-os műanyag dobozban gyűjtőkartonban (1 2x 1 kg) konténerládában
(40 db kartondoboz)

TÁROLÁS

A MULTIENZYM® az eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen
tartandó. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40°C-ot, a levegő
relatív páratartalma a 45%-ot, hogy az enzimek hatékonysága ne
csökkenjen. A szert ne tároljuk nyitott dobozban!

GARANCIA

A szállítástól számított 1 év (helyes tárolás esetén).

A MULTIENZYM

MEGJEGYZÉS
Minden MULTIENZYM ®dobozban adagolópohár található, melynek segítségével 30 g anyag
mérhető ki.

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a
legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és
tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen
bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek
érvényesek.
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