PROLIFOSS®
A FEKÁLIÁS (HÁZI)
SZENNYVIZEK SZERVES
SZENNYEZŐ ANYAGAINAK
BIOLÓGIAI LEBONTÁSÁRA
A PROLIFOSS ®

speciálisan a csatornázatlan területek emésztőgödreinek
karbantartására és baktériumok által történő reaktiválására
kifejlesztett biológiai termék.

A PROLIFOSS ®

enzimek és baktériumok jól kiegyensúlyozott kombinációja
és a fekáliás anyagok, cellulóz, papír, valamint minden
fehérjetartalmú és egyéb szerves szennyezőanyagok
lebontására
szolgál.
A
szerben
található
aerob
mikroorganizmusok különösen alkalmasak az egészségügyi
területen való használatra.
A PROLIFOSS ® nem tartalmaz patogén csírákat és teljesen
ártalmatlan emberekre és állatokra nézve.

A PROLIFOSS ®

csökkenti a házi szennyvizek biokémiai oxigénigényét,
(BOI5)-ét a szennyezőanyagoknak enzimek és baktériumok
által főként H2O-ra és CO2-re való lebontása révén.

A PROLIFOSS ®

hatékonyan megakadályozza a bűzképződést, az
oldómedencék és emésztőgödrök kiürítését hosszú ideig
feleslegessé teszi.

ALKALMAZÁSI JAVASLATOK
Emésztőgödrök reaktiválása
A kezelést egy héten keresztül kell végezni napi 40 gramm PROLIFOSS ® -t
alkalmazva 1 m3 kezelendő szennyvízre számítva (általában 4-6 személyre
számolunk 1 m3 szennyvizet). Oldjuk fel a kellő mennyiségű PROLIFOSS ® port
1:10 arányú kézmeleg (max. 35°C-os) vízben, néhány percig kevergessük lassan, majd pihentessük 30-45 percig, hogy a mikroorganizmusok
elszaporodhassanak. Ezután az oldatot öntsük vagy a WC-be, és öblítsük le,
vagy közvetlenül az emésztőgödörbe. Az egész kezelést lehetőleg esténként
kell elvégezni, hogy az éjszaka folyamán a szernek elegendő idő álljon
rendelkezésre a kellő hatás kifejtéséhez.
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Karbantartás és megelőző kezelés
Rendszeres időközönként (2-3 hetente) célszerű adagolni a fentebb leírtak
szerint az emésztőgödör térfogatának minden egyes m3 -ére 10 gramm
PROLIFOSS ®-t. A PROLIFOSS ® adagolás a kezelt szennyvízmennyiséggel
arányosan változtatható.
Fenntartó kezelésre javasolt a szer kis mennyiségben való rendszeres
adagolása.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A PROLIFOSS® nem gyúlékony és nem mérgező. Az oldat elkészítésekor
azonban a port ne lélegezzük be. Amennyiben véletlenül a szembe kerülne, úgy
azt bőséges vízzel öblítsük ki.

MŰSZAKI ADATOK
A PROLIFOSS®

drapp színű por (sűrűsége 0,85 g/cm3), melynek pH-ja vizes
oldatban 7,6. Az optimális alkalmazási tartomány pH 6-8
között van.

A PROLIFOSS®

egészségre ártalmatlan, aerob baktériumokból, enzimekből,
sókból és egyéb tápanyagokból, valamint hordozó
anyagokból áll.

A PROLIFOSS®

keverhető bármely SANOSIL biotermékkel és hígítható vízzel
bármilyen arányban.

CSOMAGOLÁS

1 kg-os műanyag dobozban gyűjtőkartonban (12x1 kg)
konténerládában (40 db kartondoboz)

TÁROLÁS

A PROLIFOSS® 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 a
baktériumok és enzimek hatékonysága ne csökkenjen. A
szert ne tároljuk nyitott dobozban!

GARANCIA

A szállítástól számított 1 év (helyes tárolásnál).

MEGJEGYZÉS Minden PROLIFOSS® dobozban adagolópohár található,
melynek segítségével 25 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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