BIO-TEKNOLOGI

Deres konstante fødekilde i afløbene sikre lang
virkning af produktet og et effektivt system.

200

Rørsystemer virker oftest via tyngdekraft og derfor
er blokeringer og opbygninger i afløbene et stort
problem. ES200 sikrer rent gennemløb og blokeringer
undgåes.

BIO-AKTIV LØSNING
TIL AFLØB OG
FEDTOPSAMLERE

VEJLEDNING:
Indledende behandling: Hæld 250 ml af produktet i
vasken eller afløbet én gang dagligt i 3 sammenhængende
dage. For højeste ydeevne, lad virke i minimum 6 timer
uden brug af vand i afløbet. Skyl herefter afløbet igennem
med rindende vand.

Speciel formel til behandling af afløb og vandlåse i
restauranter og kommercielt byggeri.
Produktets overfladeaktive tensider sikrer optimal
virkning, selv ved meget slemme blokeringer.
Indeholder kombinerede aerobiske og an-aerobiske
mikro-organismer som nedbryder olie, fedt og et
bredt spektra af organiske materialer.

Ugentlig præventiv behandling: Hæld 250 ml af
produktet, og lad det virke i 5-6 timer.

• Meget koncentreret, kraftig afløbsrens til
vedligeholdelse i restauranter og instituationer.
• Almindelige anvendelseområder: afløb, vandlåse,
gulvafløb, hospitalsafløb og afløb i højt byggeri og
lejlighedskomplekser.

OPBEVARING OG TRANSPORT:
Opbevares i et køligt rum: MÅ IKKE FRYSES!
eller udsættes for lange perioder i direkte sollys.
Holdbarhed er ca. 1 år fra indkøb hos producent

• Har et kemisk ingrediens som hjælper til at
eliminere dårlig lugt, som er forårsaget af bakterier
i afløb der producere sulfit.

STØRRELSE:
4.0 Liter - KTB - Klar til burg

• Fortrænger ukendte, potentielt “patogene”
(sygdomsfremkaldende) bakterier med
kendte og sunde mikro-organismer.
• WHMIS/OSHA Fritaget
Modvirker tilstopning i afløb og sikre blokeringsfri drift.
Virker ved at opløse størknet og genstridigt fedt til en tynd
masse, som kan skylles ud i afløbet. Produktets aktive bioorganismer fortsætter med at udvikle sig i antal og virker
derved godt i længere perioder da det bliver ved med at
nedbryde fedtmaterialer.
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