


ECOGENE 

BIO 7 G

Baktériumos zsíroldó

A BIO 7 G baktériumok, enzimek és aktiváló készítmények egyesítése. Cseppfolyósítja a 
zsírokat, megkönnyíti a kommunális szennyvíz oldómedencék és zsírleválasztó edények 
működését. Használható csõvezetékek, emésztõk és zsírleválasztó edények zsíroldására.
Kapható 375 g és "Speciális Közösségi" 1,4 kg kiszerelésekben.
 
FELHASZNÁLÁS

Tanácsos a kezelést lehetõleg este, vagy távollét elõtt végezni.

SZIFONOK, CSŐVEZETÉKEK KARBANTARTÁSA

Öntse  a mosogatóba 3 hetenként egy kapszula tartalmát és a flakon egy adagját.
Folyasson rá több liter langyos vizet, hogy a keverék a csõvezetékbe, zsírleválasztóba, 
kommunális szennyvíz oldómedencébe jusson.
Jelentõs elzsírosodás esetén használja ipari kiszerelésünket

BIO 7 G - 1,4 kg

FOGYASZTÓI TUDNIVALÓK

• Bio 7 G, köszönhetõen  a  kapszulában  egyesített  élesztõknek  és  válogatott 
baktériumoknak, lehetõvé teszi zsírok és zsír lerakódások biológiai lebomlasztását.

• Bio 7 G megszünteti,  vagy  korlátozza  az  elzsírosodást  a  szifonokban, 
csõvezetékekben,  zsírleválasztó  edényekben,  házi-szennyvíz  oldómedencékben, 
emésztõkben.

• Bio 7 G megszünteti a rossz szagok kiáramlását.
• Bio 7 G egy biológiai hatású karbantartó termék és nem azonnali dugulásoldó.

FONTOS

A kezelés alatt  ne használjon forró vizet és  bizonyos vegyi termékeket ( fehérítõszer, 
szóda, sav, stb... )
Alkalmanként ne használjon egynél több adagot.

Oldómedence  és  házi-szennyvíz  oldómedence  karbantartásához  használjon  Bio  7 
aktiváló baktériumot.

A flakon jól ledugaszolva, hűvös helyen tárolandó.
Gyermekektõl távol tartandó.
Nem lenyelni.

BIO 7 G













BIO 7 G (ZSIRBOMLASZTÓ)

 Felszámolja a zsírokat a zsírleválasztókban, házi szennyvíz 
oldómedencékben, szikkasztórendszerekben, emésztőkben

 megszünteti a szagokat és dugulásokat

Alkalmazás : 1 ADAG = 1 kapszula + 80 gr por   (mellékelt mérőkanállal adagolni)  

ADAG KEZELÉS ALKALMAZÁS

1 ADAG 
havonta egy 
alkalommal

ZSIRLEVÁLASZTÓ 
MEDENCE

Öntse az adagot egy pohárba és keverje össze a 
termékeket.
Nyissa  ki  a  medencét.  Törje  át  a  zsír  kérget. 
Hintse  szét  a  termékeket  a  zsír  felületén. 
Szerszám segítségével  keverje  össze  a  zsírt  a 
termékekkel.

1 ADAG / 2m3 

havonta egy 
alkalommal

HÁZI SZENNYVIZ 
OLDÓMEDENCE*

Öntsön egy (vagy több) adagot a WC csészébe. 
Öblítse  le,  így  a  termékek  a  házi  szennyvíz 
oldómedence közepébe kerülnek.

* zsírleválasztó medencével el nem látott  oldómedence.
Lehetőleg este kezelni – Kezelés alatt ne használjon sem forró vizet, sem bizonyos vegyi anyagokat 
(hypo, szóda, sav...) Pontosan tartsa be az adagokat a hatásosság érdekében.

Alkalmazási elővigyázatosság

Száraz, hűvös helyen tárolni – GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN tartani - NEM LENYELNI.
Gyártó :  AB7 industries BP9 – 31450 DEYME-France
Tel. : 05 62 71 78 89   fax : 05 61 81 54 90   www.ab7-industries.fr   Email: info@ab7-industries.fr
Cikkszám : 082214
Vonalkód : létrehozni
Csomagoló kód : 31161           Nettó súly : 1Kg

ECOGENE
A természet hatásossága

- vödrös kiszerelés cimkéje -

http://www.ab7-industries.fr-Email/






-   F O R D I T Á S   -

SOTRALENTZ
HABITAT

Megfelelőségi nyilatkozat

Minden SOTRALENTZ PACKAGING által gyártott EPURBLOC oldómedence megfelel az 
EN 12566-1 szabványnak és CE jelöléssel van ellátva.

A PLASTEPUR termékcsalád egyéb műtárgyain nincs a CE jel feltüntetve, de ugyanazon 
gyártási eljárással készülnek, ugyanolyan típusú gépeken és ugyanazon anyagból, mint 
az EPURBLOC-ok.

Drulingen, 2006 július 20.

- aláírás -

Benoît CHEVAL
Kutatási és Engedélyezési Felelős
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