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Biologiczny preparat do szamb Biofos Professional 1 kg + żel
do WC 500 ml
 

Cena: 39,20 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

6 sztuk

Producent Inco

Opis produktu
 

 

Biologiczny preparat do szamb Biofos Professional 1 kg + ?el do WC 500
ml
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Biofos Professional biologiczny preparat do szamb i przydomowych
oczyszczalni ?cieków posiada innowacyjn? formu?? Bio-Active Max ze
sk?adnikiem aktywnym biologicznie (probiotykiem), który dzia?a
kompleksowo wewn?trz domowego systemu instalacji
sanitarnej, przyspieszaj?c procesy rozk?adu i up?ynniania ?cieków.

G?ówne cechy produktu:

Likwiduje nieprzyjemne zapachy
Zmniejsza ryzyko powstawania osadów i zatorów
Zapewnia rzadsze opró?nianie szamba
Chroni domow? instalacj? kanalizacyjn?
Likwiduje i zapobiega powstawaniu ko?ucha
Zawiera bezpieczne dla ludzi i zwierz?t mikroorganizmy
Zawiera w 100% naturalny ekstrakt z lawendy

Zastosowanie:

przydomowe oczyszczalnie ?cieków,
indywidualne instalacje kanalizacyjne i przydomowe szamba ,
ma?e systemy ?ciekowe (w szko?ach, hotelach, zajazdach,  itp.),
toalety wolnostoj?ce, zbiorniki do przetrzymywania ?cieków,
zbiorniki gnojowicy / gnojówki,
obiekty inwentarskie.

 

Dawkowanie:
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Pojemno?? [m3], 1-4*, 6, 8, 10, 12
Dawka pocz?tkowa [miarka], 2, 3, 4, 5, 6
Dawka podtrzymuj?ca co 2 tyg. [miarka], 1, 2, 2, 3, 3

 

?el do WC Biofos Professional 500 ml

Preparat przeznaczony do mycia muszli klozetowych, ceramicznych
i metalowych umywalek, wanien, brodzików, glazury,
terakoty oraz armatury metalowej.

Wzmacnia dzia?anie biologicznych preparatów Biofos Professional do
szamb i przydomowych oczyszczalni ?cieków.

Zastosowanie:

Czy?ci i skutecznie  usuwa kamie?, rdz? , osady  z wody,
Bezpieczny dla po?ytecznej flory bakteryjnej,
Pozostawia przyjemny zapach lawendy,
Zawiera w 100% naturalny ekstrakt z lawendy, który wspomaga
utrzymanie toalety w czysto?ci.
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