Біопрепарат Біоклін

БІОКЛІН - природне очищення
Біопрепарат БІОКЛІН - це найбільш ефективний на сьогоднішній день у світовій
практиці, готовий до застосування розчин (не порошок чи брикет!) складної суміші
факультативних мікроорганізмів для вигрібних ям, біотуалетів, септиків та каналізаційних
мереж приватних які мають централізованої каналізації. Усуває природу неприємних
запахів та знищує патогенні мікроби. Більш ніж удвічі зменшує об'єм, перетворюючи
тверді фракції на вуглекислий газ та воду. Значно рідше виникає потреба послуг
асенізаторів. Запобігає відкладенням у трубах і підтримує каналізаційні мережі в
робочому стані. Однією літровою пляшкою вистачає на рік для 1 м3 ємності вигрібу або
септика. Чим більший обсяг, тим менша витрата! Має аромат лимонної свіжості. Термін
зберігання біопрепарату – 24 місяці. Крім того, є ціла низка інших не менш важливих та
цікавих біопродуктів
Чому все-таки БІОКЛІН найбільш ефективний із усіх існуючих на
ринку біопрепаратів даного призначення?
Деякі
постачальники імпортують порошок або таблетки, що базуються на бактеріальних
матеріалах. Ці продукти перебувають у спороподібному стані. Це означає, що бактерії
спочатку мають досягти вегетаційного стану перед ферментацією органічного матеріалу.
Ця затримка веде до неефективності товару. Також існують обмеження видів бактерій
для порошкоподібних продуктів. Незважаючи на те, що вони можуть розщеплювати
органіку, це далеко не найефективніші препарати у процесі окислення.

Компанія БІОІНДАСТРИЗ (Ірландія, Дублін) постачає тільки свіжі бактерії в готовому для
застосування вегетаційному стані. Мікроорганізми препаратів не зазнають будь-яких
змін за допомогою генної інженерії.
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Біопрепарат БІОКЛІН - це найбільш ефективний на сьогоднішній день у світовій
практиці, готовий до застосування розчин (не порошок чи брикет) складної суміші
факультативних мікроорганізмів для вигрібних ям, біотуалетів, септиків та
каналізаційних мереж приватних будинків та інших об'єктів, що не мають централізованої
каналізації. Усуває природу неприємних запахів та знищує патогенні мікроби. Більш ніж
удвічі зменшує об'єм, перетворюючи тверді фракції на вуглекислий газ та воду. Значно
рідше виникає потреба послуг асенізаторів. Запобігає відкладенням у трубах та
підтримує каналізаційні мережі в робочому стані.
Однієї літрової пляшки вистачає на рік для 1 м3 ємності вигрібу чи септика. Чим більший
обсяг, тим менша витрата! Має аромат лимонної свіжості. Термін зберігання біопрепарату
– 24 місяці. Крім того, є ціла низка інших не менш важливих та цікавих біопродуктів
Чому все-таки БІОКЛІН найбільш ефективний із усіх існуючих на ринку біопрепаратів
даного призначення?
Деякі постачальники імпортують порошок або таблетки, засновані на бактеріальних
матеріалах . Ці продукти перебувають у спороподібному стані. Це означає, що бактерії
спочатку мають досягти вегетаційного стану перед ферментацією органічного матеріалу.
Ця затримка веде до неефективності товару. Також існують обмеження видів бактерій
для порошкоподібних продуктів. Незважаючи на те, що вони можуть розщеплювати
органіку, це далеко не найефективніші препарати в процесі окислення.
Компанія
БІОІНДАСТРИЗ (Ірландія, Дублін) постачає тільки свіжі бактерії в готовому для
застосування вегетаційному стані. Мікроорганізми препаратів не зазнають будь-яких
змін за допомогою генної інженерії.
Дозування БІОКЛІНУ
№

Об'єм септика в л.

Початкова доза в мл. Щотижнева / Щоміс

1

до 1000

75

25 / 75

2

2000 - 3000

150

30 / 120

3

3000 - 4000

250

50 / 200

4

5000 - 6000

300

60 / 275

5

7000 - 9000

400

85 / 350

Компанія має Сертифікати оцінки якості ISO 9001 та ISO14001.
Висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 24.06.2009р.
№05.03.02-03/37744.
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