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Preparat do biodegradacji szamb i przydomowych
oczyszczalni ścieków Microbec 25 g
 

Cena: 1,85 PLN

Opis słownikowy

Ilość w
opakowaniu
zbiorczym

18 sztuk

Producent Bros

Opis produktu
 

Microbec ultra Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków 25 g

Marka
Microbec

Cechy
do 100 mld bakterii z jednej saszetki, innowacyjne rozwiązanie, powłoka chroniąca
pożyteczne bakterie przed detergentami, 3-fazowe działanie, rzadsze opróżnianie
szamba, likwidacja przykrego zapachu, zapach cytryny

Marka standaryzowana
Marka: Microbec

Adres firmy
ul. Karpia 24 61-619 Poznań

Opis produktu
Mikrobiologiczny preparat enzymatyczny najnowszej generacji przeznaczony do
biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne stosowanie Microbec'u zmniejsza
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częstotliwość opróżniania szamba, usuwa nieprzyjemny zapach i udrażnia system
instalacji sanitarnej. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, zawarte w preparacie
bakterie chronione są przed szkodliwym działaniem detergentów.

Nazwa firmy
BROS Sp. z o.o. sp. k.

Przygotowanie i stosowanie
Zawartość saszetki wsypać do toalety i dokładnie spłukać wodą. Dawka początkowa: 2
saszetki na 3 m3. Dozowanie podtrzymujące według tabeli. Dozowanie podtrzymujące
ilość preparatu: 1 saszetka tygodniowo (25 g) / objętość szamba: na każde 2-3 m3
pojemności szamba Reaktywacja po przerwie w stosowaniu: 2 dni po 2 saszetki, dalej
jak w tabeli. W przypadku dłuższej przerwy w stosowaniu, w pierwszym tygodniu
podwoić dawkę. Preparat gotowy do użycia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Rozmiar opakowania
25

Jednostka (tekst opisowy)
g

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Gramów

Rodzaj opakowania
Typ: Saszetka

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 25

Wymiar
Wymagana wysokość na półce: 147
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Wymagana szerokość na półce: 99
Wymagana głębokość na półce: 8

Waga
Waga brutto: 26

Jednostka sprzedażowa
Wysokość: 147
Szerokość: 99
Głębokość: 8

Adres producenta
BROS Sp. z o.o. sp. k. ul. Karpia 24 61-619 Poznań

Adres zwrotny
BROS Sp. z o.o. sp. k. ul. Karpia 24 61-619 Poznań tel.: (61) 826 25 12 e-mail:
biuro@bros.pl www.bros.pl

Telefon kontaktowy
618262512

Email kontaktowy
biuro@bros.pl

Adres internetowy
www.bros.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z
mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Zawiera:
Enzymy mniej niż 5%, Kompozycję zapachową.

Języki na opakowaniu
polski

Język produktu
Język danych: polski
Główny język opisu: polski
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Preparat do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
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