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PULBERE PENTRU HAZNALE, INSTALAŢII SANITARE SAU FOSE SEPTICE

Produs enzimatic microbiologic de ultimă generație pentru biodegradarea conținutului foselor septice şi haznalelor. Folosit cu regularitate, 

Microbec ajută la vidanjarea mai rară a foselor septice şi a haznalelor, creşte eficienţa sistemelor de tratare a apelor reziduale, 

îndepărtează mirosul neplăcut şi desfundă sistemul de canalizare. Microbec utilizează o soluție inovatoare, patentată, care încapsulează 

bacterii active în microsfere acoperite cu un strat protector. Astfel, bacteriile nu sunt distruse la contactul cu agenții chimici puternici și 

produsul rămâne eficient chiar și la utilizarea detergenților tradiționali. 
Mod de acţiune:

Microbec conține culturi de bacterii și enzime specializate, care accelerează procesul natural de descompunere a reziduurilor organice, 

grăsimilor,  resturilor de plante și a hârtiei. Bacteriile conținute ȋn produs se înmulțesc rapid; după o oră de la aplicare, numărul de bacterii 

aflat în fosa septică poate ajunge la șapte sute de miliarde. Produsul acționează în trei etape, producȃnd mai ȋntȃi o separare rapidă şi 

eficientă a deşeurilor care sunt lichefiate apoi şi in final descompuse cu ajutorul enzimelor, în componente simple, în totalitate 

nepericuloase şi sigure pentru mediu şi apă. Aceasta permite îndepărtarea depozitelor acumulate și a blocajelor din fosa septică, având 

ca rezultat vidanjarea mai rară a fosei și o eficiență mai bunǎ a sistemelor de tratare a apei menajere. Produsul nu cauzează corodarea 

instalațiilor sanitare și nu este dăunător omului, animalelor sau mediului înconjurător. 

Măsuri de siguranţă:

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Spălaţi ochii cu apă, iar pielea cu apă şi săpun. În caz de nevoie, consultaţi medicul.

Puneţi o măsură (25 g) în toaletă şi clătiţi bine cu apă.

Doza de început: 2 măsuri la 3 m
3
.

Dozarea de menţinere conform tabelului.

Dozarea de menţinere

Cantitate produs

Volum fosă septică

1 măsură săptămânal (25 g)

Pentru fiecare 2 - 3 m
3
 din volumul fosei septice 

1 kg = 40 măsuri

Se recomandă reactivarea după o pauză mai mare, astfel: Primele 2 zile: 2 măsuri pe zi, apoi conform tabelului. În cazul unei pauze mai lungi în 

utilizare, măriţi doza în prima săptămână.

În vederea obținerii eficienței maxime a produsului, acesta trebuie utilizat în mod regulat, de preferat împreună cu detergenți de curățarea a toaletei 

care nu conțin clor, cum ar fi Microbec WC BIO GEL.

• soluţie modernă pentru toate tipurile de fose septice, haznale şi sisteme ecologice de tratare a apelor reziduale.

conținut foarte ridicat de bacterii benefice protejate împotriva efectelor dăunătoare a detergenților

Formulă efervescentă.

Vidanjare mai rară a fosei septice.

Distruge depozitele, bancurile de mâl și blocajele.

Elimină mirosul neplăcut.

Conține: enzime sub 5%, agenți de parfumare.
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Depozitaţi într-un loc uscat. Produs gata de utilizare.

Data fabricației, data expirării și numărul de lot sunt înscrise pe ambalaj.

Cantitatea de produs în ambalaj: 1 kg

Producător:

BROS Sp. z o. o. sp. k.

ul. Karpia 24, Poznań

Polonia

tel.: +48 61 826 25 12

export@bros.pl

Www.bros.eu

Distribuitor: 

BROS BIO SRL, Bulevardul Timişoara, Nr. 104E, parter, camera 4, sector 6, Bucureşti, tel.: +48 61 826 25 12

Produs pentru fosa septică și pentru instalațiile de evacuare şi tratare a apelor uzate din locuințe şi spații publice

Aromă de citrice

până la 100 de miliarde de bacterii ȋntr-o masurǎ

frecvență redusă în pomparea fosei septice

eliminarea mirosurilor neplăcute

Soluție inovatoare! Înveliș care protejează bacteriile benefice de detergenți. 

1 kg: Pentru 40 săptămâni 
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