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Biocomplex 200
SOLUȚIE BIOLOGICĂ ACTIVĂ  PENTRU TRATAREA 
GRĂSIMILOR ORGANICE DIN SEPARATOARELE DE GRĂSIMI

Produs din alge marine:
• 100% biologic
• 100% nepatogen
• 100% nepoluant

AVANTAJE:

• Elimină mirosurile neplăcute provenite din 
  separatorul de grăsimi în 48 de ore de la prima   
    utilizare;
• Descompune grăsimile solide și le elimină;
• Nu afectează solul sau apa;
• Folosește o formulă biologic activă bazată pe un  
 amestec de alge marine și tulpini bacteriene,   
 care digeră cu rapiditate grăsimile organice;
•• Tratamentul înlocuiește vidanjarea 
 separatorului.

APLICARE:

• Tratamentul se introduce prin conducta de     
 admisie (1);
• Stratul de grăsimi este dizolvat de bacterii și    
 transformat în apă;
•• Apa nu mai are miros și revine la parametrii de   
 deversare;
• Vidanjarea nu mai este necesară.
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VALOARE pH NEDILUAT
12-13

TERMEN DE VALABILITATE
24 luni la o temperatură de maxim 35°C

AMBALARE STANDARD
Recipienți de  1 și 10 litri

PREZENPREZENTARE
Soluție lichidă

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE
A se depozita într-un loc uscat și rece.
În caz de contact cu ochii sau pielea, se spală cu 
multă apă.

TRANSPORT
AAcest produs NU este clasicat ca ind periculos în 
caz de transport, în concordanță cu 
reglementările: 
GGVS/GGVE/RID/ADR/IMOG - CODE/ICAO-TI

AAcest produs este 100% organic, certicat în 
concordanță cu EC 834/2007 și EC 889/2008 care 
reglementează producția ecologică. Produsele 
SANTURA pot  vândute și folosite în UE fără 
autorizări speciale.

SPECIFICAȚII:

Concentrația Minim Garantată de Bacterii:
4 Miliarde CFU/g (1.8 Trilioane CFU/pound)

APLICAȚII
• Separatoare de grăsimi;
• Întreținerea sistemelor de scurgere și canalizare;
•• Stații de epurare biologice și clasice;
• Bazine și rezervoare septice.

PROFIL PRODUS
Mod de utilizare: în diluție cu apă, conform 
recomandărilor producătorului. 

INFORMAȚII DESPRE COMPOZIȚIE:
CCaracteristici chimice: extract din alge marine 
brune.
Cultură medie de bacterii.
Proprietăți: schimb de ioni.
Componente / conținut: acizi poliuronici, iod, 
săruri.
Nu conține germenul Salmonella sau E-coli.
Non-pNon-patogen, necontaminant.
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