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MICROBEC ULTRA TABS - TABLETE PENTRU HAZNALE, INSTALAŢII SANITARE SAU FOSE SEPTICE - corrected

Produs microbiologic pe bază de enzime, sub formă de tablete, pentru biodegradarea conţinutului 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, curǎțǎ şi desfundă sistemul de canalizare.

Mod de acţiune:

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

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

numărul de bacterii aflate 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 apelor menajere.

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

Folosirea substanţelor puternice de dezinfectare, care conţin clor sau a antibioticelor precum şi mărirea cantităţii de deşeuri pot micşora 

eficacitatea Microbecului. Pentru ca produsul să acţioneze corespunzător este recomandată creşterea dozei de întreţinere sau utilizarea 

produselor fără clor pentru curăţarea toaletei cum ar fi Microbec WC BIO GEL. Microbec oferă eficienţă maximă atunci când este utilizat 

cu regularitate.

Măsuri de siguranţă:

Atenție 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact,

dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. 
Aruncaţi tableta în vasul de toaletă. Trageţi apa atunci când nu mai face bule (după aproximativ 10 minute).

Doza de început: 2 măsuri la 3 m
3.
. Dozarea de menţinere conform tabelului.

Dozarea de menţinere

Volumul plin de reziduuri aflate ȋn fosǎ sau hazna, în [m
3
]

Dozare

1 – 3 m
3

4 – 8 m
3

> 8 m
3

2 măsură săptămânal

3 măsuri săptămânal
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5 măsuri săptămânal

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.

• soluţie modernă pentru toate tipurile de fose septice (inclusiv biologice), haznale şi sisteme ecologice de tratare a apelor reziduale

Conținut mare de bacterii benefice

Aplicare rapidă și facilă 

Formulă efervescentă 

Vidanjare mai rară a fosei septice 

Distruge depozitele, bancurile de mâl și blocajele

Elimină mirosul neplăcut 

Conține:

Surfactanți anionici sub 5%, enzime sub 5%, agenți de parfumare.

Depozitaţi într-un loc uscat. Produs gata de utilizare.

Data expirării și numărul de lot sunt înscrise pe ambalaj.

Cantitatea de produs în ambalaj:...

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.: +40 754 421 558

MICROBEC WC BIO GEL fără clor. Microbec WC Bio Gel nu conține clor - care poate distruge tulpinile bacteriene aflate în tabletele 

Microbec. Microbec WC Bio Gel susține activitatea Microbec, asigurȃnd în același timp igiena completǎ a echipamentele sanitare.

Curăță și deblochează sistemul de evacuare a apelor reziduale

Conține bacterii și enzime care accelerează procesul de descompunere a deșeurilor.

Tablete pentru pentru haznale, fose septice, instalaţii sanitare și stații de tratare a apelor reziduale

Tăiaţi de-a lungul liniei perforate

Aromă de citrice

Până la 100 de miliarde de bacterii dintr-o singură tabletă

acționare în 3 faze

frecvență redusă în pomparea fosei septice

eliminarea mirosului neplăcut 

320g: Pentru 16 săptămâni
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