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A Pipe Bacti olyan baktériumokat tartalmaz, amely leválasztja az enzimeket és aktiválja a bomlást a szennyvíz-
elvezetőkben és a zsírfogókban. Az enzimek és a baktériumok rendkívül gyorsan eltávolítják a szerves eredetű 
szennyeződéseket és zsírokat.
• Az emberre, növényekre és állatokra teljesen veszélytelen
• Folyadék, automatikus adagolási lehetőséggel
• Nem tartalmaz lúgos anyagokat, savakat és oldószereket
• A szer több mint 90 %-a biológiai úton lebomló felületaktív anyag
• A készítmény a szennyvizek tisztításával elősegíti a környezetvédelmet is
• A készítmény megszünteti a kellemetlen szagokat, és friss illatot biztosít
• Biológiai úton folyékonnyá teszi a különböző eredetű szerves szennyezőanyagokat: fehérjéket, cukrot, keményí-
tőt,  tejet, zsírokat, olajakat, cellulózt, ürüléket
• Olyan emulziót tartalmaz, amely megnöveli a zsírok felületét, így a baktériumok gyorsabban hatnak
• Ezek a baktériumok aztán a szerves tartalmú szennyezőanyagokat megtisztított szennyvízzé alakítják át

Szennyvízelvezetők, ereszcsatornák, szennyvíz kiöntők, zsírfogók, fürdőszobák, vécék, piszoárok és más csőrend-
szerek teljes vagy részleges eldugulása esetén. Továbbá alkalmas ipari és kommunális szennyvizek tisztítására is. 
Amennyiben a zsírfogó tiszta, akkor öntsön bele Pipe Bacti-t, biztonsági ülepítő oldatként. Hagyja 2 napig hatni, 
és ezt követően megkezdheti az általános karbantartást. Amennyiben a zsírfogó csak enyhén szennyezett, akkor 
előbb tisztítóadagot töltsön bele. Amikor a zsírfogó már tiszta, akkor öntse bele a karbantartó adagot. A Pipe Bacti 
alkalmazása után langyos vízzel öblítse át a rendszert, a karbantartási folyamat elősegítéséhez. Minden más cső-
rendszernél az adagolást este végezze el, hogy a Pipe Bacti egész éjjel kifejthesse hatását. Az 50°C-nál magasabb
hőmérsékletű víz, a fehérítő lúg, és más szennyeződésoldó vegyi anyagok a Pipe Bacti hatását semlegesítik.

O2 PIPE BACTI
Csőrendszerek dugulásmegelőzője

TERMÉK LEÍRÁSA:

pH skála

7,8

20
liter

Kiszerelés Tulajdonságok:
• Zöld folyadék
• Illat: friss és kellemes mentol illat

Alkalmazás Áramlás Adagolás Gyakoriság

Általános 25 ml/ cső átmérő 2 alkalom/ hét

Zsírfogó 900 ml-1000 ml minden nap

Szeptikus
tartály minden nap 

Iszap lagúna/ülepítő telepek 106 liter víz 1 liter minden nap

200 literig
2000-10000 liter között

10000 liter felett 3-4 liter
2-3 liter
1-2 liter

pH skála


