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HASZNÁLATA:

A szerves hulladékok elbontása túlnyomó részt aerob (oxigéndús) környezetben történik aerob baktériumok köz-
reműködésével. A B 3000 különleges enzimek nagy hatékonyságú aerob baktériumok és különleges baktérium tá-
panyag kombinációja. Alkalmazása a bakteriális populációt óriási mértékben feldúsítja ezáltal: a lelassult szerves 
hulladék lebontási folyamatokat felgyorsítja a megrekedt folyamatokat újraindítja a felborult biológiai egyensúlyt 
helyreállítja. A természetes öntisztulási folyamat stimulálásának eredménye, a jól működő problémamentes rendszer. 
A B 3000 használatával eredményesen csökkenthető a nyitott szerves hulladék és szennyvíztározó rendszerek szerves 
anyag szintje (KOI/BOI érték). A készítmény nagy hatékonyságának köszönhetően kiváló eredmények érhetőek el ott 
is, ahol a kezelendő hulladék nagy mennyisége, vagy a rendszer elhanyagoltsága miatt egyéb szerekkel csak lassú 
javulás érhető el (pl. sertés hígtrágyakezelés, trágyatavak rehabilitációja stb.) A biológiai lebontás eredménye a 
szerves szennyeződések és hulladékok átalakítása vízzé, széndioxiddá és szagtalan, ártalmatlan tápanyaggá, melyet 
a baktériumok saját növekedésükre hasznosítanak. A kezelt szennyvíz kiöntözése sokkal kevésbé károsítja a környeze-
tet. A közhiedelemmel ellentétben a jól működő szennyvíz és trágya telepek, dugulásmentes csatornahálózatok, zsír-
fogók, stb. titka nem a vegyi tisztítószerek intenzív használatában van. A valóságban ezek a vegyi készítmények csak
rövidtávon hatásosak. A bakteriális flóra elpusztításával valójában csak fokozzák a bajt. Sokkal eredményesebb a 
biológiai tisztító és hulladékkezelő szerek - mint a B 3000- rendszeres (heti, havi stb.) használata. Így preventív módon 
megelőzhetjük a jelentős költséggel járó hibaelhárításokat és komoly, összegek takaríthatóak meg a járulékos költ-
ségek (kéreg és iszaptakarítás, szállítási költség, gépidő, élő munka, környezetvédelmi bírság. stb.) elmaradásából.

A B 3000 alkalmazható a mezőgazdaság, az ipar és szolgáltató ipar számos területén, mindenütt ahol szerves 
eredetű hulladékok keletkeznek nagy mennyiségben és az aerob lebontás feltételei adottak. A teljesség igénye 
nélkül néhány fontosabb alkalmazás: MEZŐGAZDASÁG: ígtrágyakezelés, trágya telepek karbantartása, rehabilitá-
ciója KOI / BOI érték csökkentés csatornahálózatok karbantartása, preventív dugulás elhárítás, szagtalanítás. IPAR: 
szennyvíziszap kezelés, csatornahálózatok karbantartása, preventív dugulás elhárítás (szennyvíztisztító telepek) 
szerves hulladék elbontás KOI/BOI érték csökkentés, szagtalanítás csatornahálózatok karbantartása.(vágóhidak, 
tej és sajt üzemek, hűtőházak, éttermek, üzemi konyhák stb.
Adagolás:

O2 B3000
Intenzív baktériumtörzs

TERMÉK LEÍRÁSA:

1. Indításnak 5000m3-enként 1kg Baktérium Startert 
használjunk 24 órás előlevegőztetés után. (1 kg Bak-
térium Starter 200 liter szobahőmérsékletű vízben le-
vegőztetve, ezután lehetőség szerint keverjük össze  
10 m3 szennyvízzel és a szennyvíztó 10 különböző pontján  
1-1 m3-t juttassunk ki a kezelendő tóba.)
2. Majd másnap a B3000-ből 1 kg mennyiséget 20 liter 
tiszta vízhez keverjünk el. Ezután lehetőség szerint kever-
jük össze 10m3 szennyvízzel és a szennyvíztó 10 különbö-
ző pontján 1m3-t juttassunk ki a kezelendő tóba. Úgy 
számolja, hogy 250m3 trágyánként 1kg anyag szükséges.

3. Folyamatos kezelés esetén a trágyató 10%át, és a 
havonta keletkező mennyiséget kalkulálja, így számol-
ja ki szükséges mennyiséget. Tehát a trágyató mérete 
5000 m3 -> 500 m3, 30 napi trágya mennyiség 4500 m3,
tehát szükséges B3000-ből 20 kg.

4. A Baktérium Starter kezelést évente tavasszal javasol-
juk megismételni.


