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BAKTÉRIUM STARTER

A Baktérium Starter megemészti a szerves szennyezőanyagot, még mielőtt az anaerobbá válna. 
Ezzel jelentősen csökkenti a szennyvizekkel terhelt természetes vizek szennyezését, kedvező feltéte-
leket teremtve a vízi élővilág számára. A Baktérium Starter megoldja a tisztítószerek és vegyszerek 
által okozott problémákat pl. a dugulásokat. Megszűnnek a szennyvízbírságok, mert hatékonyan 
és jó irányban befolyásolja a BOI (biológiai oxigénigény) és KOI (kémiai oxigén) szintet. A Baktéri-
um Starter alkalmazási területei: sörgyárak, tejüzemek, szennyvízgödrök, borüzemek, libanevelők, 
konzervgyárak, sertéstelepek, szabadidőtavak, húsfeldolgozók, állattartók stb. A Baktérium Starter 
nem vegyi termék. 100 %-osan környezetbarát. Nem ártalmas az emberek és állatok számára. Nem 
károsítja a csővezetéket és a szerelvényeket. 

TERMÉK LEÍRÁSA:

HASZNÁLATA:
1. Ennek az egyedülálló készítménynek az 1 kg-ját 24 órán keresztül egy 200 literes bio-reaktorban 
kell tárolni. Ott egy nagyhatású növekedést serkentő közeggel táplálják, amely az oxigénnel dúsított 
vízben megsokszorozza a szert. (Kisebb mennyiségnél 10 dkg Baktérium Starter-t 30l-es műanyag 
kannába szórni, felengedni vízzel és belevezetni egy akváriumban használandó levegőztetőt por-
lasztó kővel 24 órán keresztül) 
2. Ezt követően a tóba vagy a szennyvíztározóba engedhető, ahol az a szerves részecskéket 
szulfát tápanyagokká alakítja át, amelyeken a nem patogén aerob baktériumok tenyésznek.  
Az eredményként bekövetkező gyors lebomlás szagtalan.

ÖSSZETÉTELE:
Különböző hiperaktív enzimek, amelyek lebontják és oldhatóvá teszik a hulladékokat, ezzel biztosíta-
nak a gyors baktériumnövekedéshez és szaporodáshoz szükséges tápanyagot. Mikroorganizmusok 
(nem fertőző mikroorganizmusok, baktériumok) AEROB típusúak - több milliárd organizmus, amelyek 
oxigén felhasználása közben a szerves anyagokat lebontják (jellemző érték három milliárd aerob 
organizmus/gramm). Baktérium ápanyag - Speciális összetételű tápanyag, amelyet a hasznos 
baktériumok a szaporodásukhoz könnyedén fel tudnak használni és így mennyiségük 24 óra alatt 
l00-szorosra növekszik. A speciális összetétel következtében az aerob baktériumok számára könnyen 
emészthető tápanyag lehetővé teszi a baktériumok több ciklusban történő szaporodását.

A Baktérium Startert azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítsék a napjaink hulladékaiban talál-
ható - azok lebontásához szükséges - alacsony szinten lévő enzimeket és bakteriális élővilágot.  
A szer aerob (nem fertőző, a szervesanyagokat oxigén segítségével lebontó) baktériumok, specifikus 
enzimek és növekedésüket gyorsító tápanyagok kombinációja, amelynek célja a lebomlást elősegí-
tő hasznos organizmusok és enzimek olcsó, nagy tömegű előállítása, majd ezekkel a szerves lebom-
lás aerob módon való meggyorsítása és bomlás során keletkező a kénes rothadó szagok elkerülése.


