Biopreparaty
do oczyszczalni ścieków

Bio9 START - Rozruch oczyszczalni drenażowych
Stosowany przy rozruchu oraz każdorazowym opróżnieniu przydomowej
oczyszczalni ścieków lub szamba. Podczas opróżniania wraz z nieczystościami
zostaje usunięta naturalna flora bakteryjna odpowiedzialna za prawidłową
pracę oczyszczalni i utrzymanie równowagi biologicznej. Bio9 START
powoduję jej szybką odbudowę.

Bio 9 MIX – Dwuskładnikowe bakterie do oczyszczalni
Koncentrat skutecznych bakterii (ponad 2 miliardy w 1 gramie preparatu) wzbogacony o składnik przeciwko
tłuszczom. Stosuje się go do bo mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach,
szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy. Regularne stosowanie preparatu prowadzi do poprawy
skuteczności oczyszczania, zmniejsza ilość osadu i przeciwdziała powstawaniu odorów.

Bio9 MD3 - Efektywne Bakterie
Służy do wspomagania oczyszczania ścieków w oczyszczalniach
przydomowych i osiedlowych. Podczas stosowania zmniejsza się także ilość
osadów ściekowych dzięki ich mineralizacji.

Bio9 DUO - Bakterie stosowane raz na pół roku
Specjalistyczny biopreparat do oczyszczalni ścieków o działaniu zbliżonym
do Bio9 MIX i Bio9 MD3, jednak dzięki odpowiedniemu przygotowaniu
stosuje się go tylko raz na pół roku, co ułatwia eksploatację.

Bio9 EMP - Udrażnianie kanalizacji
Bio9 EMP przekształca osady ściekowe w bezpieczny produkt organiczny. Wprowadzenie preparatu do
systemu kanalizacji umożliwia zapobieganie procesom zagniwania ścieków i powstawania odorów. Metoda
nie ma nic wspólnego z maskowaniem odorów, daje trwały efekt, ale wymaga systematycznego stosowania
dawek uzupełniających. Dzięki dużej aktywności enzymatycznej następuje rozkład osadów tłuszczowych.
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Bio9 FLO - Rozkład kożucha
Koncentrat wysoce skutecznych bakterii zaszczepionych na lekkim nośniku.
Dzięki temu skutecznie działa na powierzchni ścieków w miejscu tworzenia
się kożucha. Bio9 FLO używa się do poprawy parametrów fizykochemicznych i sanitarno-higienicznych w przydomowych oczyszczalniach
ścieków, zanieczyszczonych zbiornikach, a także do likwidacji przykrych
zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów.

Bio9 OXY START - Rozruch oczyszczalni biologicznych
Preparat Bio9 OXY START jest stosowany przy rozruchu oraz po
każdorazowym opróżnieniu biologicznej oczyszczalni ścieków. Podczas
opróżniania wraz z nieczystościami zostaje usunięta naturalna flora
bakteryjna, odpowiedzialna za prawidłową pracę oczyszczalni i utrzymanie
równowagi biologicznej. Bio9 OXY START powoduje jej szybką odbudowę
w zbiorniku.
Po zaszczepieniu preparatu Bio9 OXY START (całego opakowania),
preparat Bio9 OXY stosujemy po 30 dniach.

Bio9 OXY - Oczyszczalnie tlenowe, biologiczne
Bio9 OXY to preparat przeznaczony dla oczyszczalni biologicznych z
napowietrzaniem drobnopęcherzykowym. Zwiększa skuteczność
oczyszczania ścieków oraz redukuje przykre zapachy z oczyszczalni.

Bio9 - Drenaż udrażnianie
Niezwykle skuteczny oraz łatwy w użyciu preparat przeznaczony do
udrażniania drenażu rozsączającego w przydomowych oczyszczalniach
ścieków, studzienek oraz całej instalacji kanalizacyjnej.

Bio9 - Syfon udrażnianie
Bio9 SYFON UDRAŻNIANIE to dwuskładnikowy ekologiczny zestaw
preparatów do udrażniania oraz pielęgnacji syfonów kanalizacyjnych. W skład
zestawu wchodzi Bio9 SYFON UDRAŻNIANIE oraz Bio9 SYFON PIELĘGNACJA.

Bio9 WC GEL - Ekologiczny żel do toalet
Ekologiczny żel do toalet, który zastępuje agresywne i bakteriobójcze
preparaty. Dzięki odpowiedniej kompozycji składników czyszczących nie
niszczy on pożytecznych bakterii żyjących w instalacjach kanalizacyjnych
oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Czyści, odkamienia i
dezynfekuje czyszczone powierzchnie, a po zastosowaniu uwalnia świeży,
łagodny zapach.

Bio9 TAB - Ekologiczne tabletki do zmywarek
Tabletki Bio9 TAB to naturalny, przyjazny środowisku produkt do mycia
naczyń w zmywarkach, z których ścieki trafiają do przydomowych oczyszczalni
ścieków. Bardzo dobrze nadają się również do mycia frytkownic. Tabletki dają
znakomite rezultaty myjąc w niskich temperaturach 45 do 55° C, co pozwala
zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i wody, oraz zredukować ilość
odprowadzanych ścieków.

Bio9 Kompost - Preparat do poprawy jakości kompostu
Wysokiej jakości organiczny preparat zawierający efektywne
mikroorganizmy, przeznaczony do regeneracji gleby i produkcji wysokiej
jakości kompostu.

Bio9 ekoTRAWKA
Preparat zawiera dużą koncentrację bakterii glebowych z dodatkiem
specjalistycznych enzymów. Mikroorganizmy zawarte w składzie preparatu
szybko mineralizują organiczne składniki gleby, w skutek czego substancje
odżywcze są łatwiej przyswajane przez korzenie traw.
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