Ghid de utilizare
Activator biologic pentru toate fosele, este
destinat foselor septice, tuturor foselor in general şi
staţiilor de epurare individuale.
Formula sa se bazează ENZIME şi conţine
bacterii, cu grijă selecţionate, pentru eficacitatea lor.
Cu ACTIVATOR BIOLOGIC PENTRU TOATE
FOSELE nu mai este necesară vidanjarea. Acest
produs regularizează funcţionarea fosei , resoarbe
grăsimile şi elimină mirosurile.
Pentru a observa cu usurinta actiunea
enzimelor asupra materiei organice recomandam
urmatorul TEST. Acesta nu este periculos si rezultatele
se pot vedea inca de la primele ore. Pentru a efectua
testul aveti nevoie de urmatoarele: 1 pliculet produs
enzimatic, mancare de caine, detergenti folositi in
casa, 2 pahare din sticla, transparente si apa.
In cadrul testului vom urmari nivelul de
descompunere a materiei organice din pahar cu
ajutorul enzimelor si comparativ cu ajutorul
detergentilor uzuali folositi in bucatarie.
Actiunea enzimelor se desfasoara si in fosa
descompunand materia organica, in elemente naturale
de baza.

Pasul 1

Pasul 1: Presupune pregatirea
testului, respectiv: 2 pahare,
detergent, mancare de caine,
pliculetul cu produs enzimatic
si apa
Pasul 2: Presupune umplerea paharelor
cu apa, si adaugarea unei cantitati de
mancare de caine, in catitate egala in
ambele pahare
Pasul 3: Presupune adaugarea unei
cantitati consistente de detergent intr-un
pahar si adaugarea pliculetului cu produs
enzimatic in al 2-lea pahar

REALCO - Belgia
: are peste 30 de ani de
experienta dovedita si garantia o reprezinta
produsele inovatoare, acum oferite de Rom Fracht.
Va prezentam solutii inovatoare, pentru intreaga casa:
Bucatarie – cuptoare, aragaze, vesela, gresie, obiecte
din inox etc., Baie, solutii pentru intretinerea generala
a casei: geamuri, pardoseala, seminee, intretinerea
si desfundarea tevilor, eliminarea mirosurilor,
tratarea foselor si a statiilor de epurare.

Pasul 2

Pasul 3

Deja dupa prima ora se pot vedea
efectele actiunii enzimelor, si efectele
actiunii detergentului. Pentru a vedea
efectul maxim, lasati paharele pana a
doua zi !

