SANO-BLOCK
SZAGTALANÍTÓ TABLETTA
A Sano-Block tabletták teljes mértékben vízben oldódó, biokémiai alkotórészeinek köszönhetően lehetővé teszik
tiszta, szagtalan, problémamentes, és ökológiai szempontból megfelelő vizeldék üzemeltetését.
HATÁS:

• megakadályozza a mészlerakódások kialakulását
• emulgeálja és diszpergálja a vizelet alkotórészeit
• enzimatikus úton hidrolizálja a szerves alkotórészeket, így megakadályozza a
kellemetlen szagok képződését
• megakadályozza a vizeldék eldugulását

JELLEMZŐI:

•
•
•
•
•

teljes mértékben vízben oldható
kellemes illatú
biztonságosan kezelhető
biológiailag teljesen lebontható
nincs káros utóhatása a szennyvíztisztító berendezésekben

MŰSZAKI ADATOK:

•
•
•
•
•

hasáb alakú
tömege 20 g
zöld színű
sűrűsége: 1,05 g/cm3
pH-érték: 4.2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A vizelde tisztántartására és a kellemetlen szagok kiküszöbölésére
körülbelül 2 hetenként egy tablettát kell a piszoárba helyezni.
CSOMAGOLÁS:

1 kg-os műanyag dobozban, 6 db-os karton dobozban.

TÁROLÁS:

Eredeti dobozában tárolandó. A dobozt zárva kell tartani és
nem szabad 40oC-nál magasabb hőmérsékleten és 45%-nál
magasabb relatív páratartalmú helyen tárolni az enzimek
hatásának megőrzése érdekében.

GARANCIA:

A vásárlástól számított min.1 év.

A Sano-Block és a klasszikus, diklórbenzolt tartalmazó tabletták összehasonlítása:
Sano-Block:

Klasszikus, diklórbenzolos tabletták:

• teljesen oldható vízben
• a bűzképződést megelőzi
• megakadályozza a mészlerakódások
képződését
• biológiai úton lebontja a vizeletet
• nem terheli a szennyvíztisztító berendezést
• az OECD 302B szerint 97,4%-ig biológiailag
lebontható

•
•
•
•
•

nem oldható vízben (dugulást okoz)
a bűzt elfedi
a mészlerakódásnak nincs akadálya
a dugulást nem akadályozza meg
biológiailag nem lebontható, jelentősen
megterheli a tisztítóműveket

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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