ŽUMPY SEPTIKY
EnviSep
Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v žumpách a septicích. V každém gramu
přípravku se nachází 5 bilionů bakterií, které dokáží efektivně rozložit veškerý organický
odpad v žumpách a septicích . Po jeho použití dochází k výraznému snížení množství nečistot
uvnitř septiku či žumpy a rovněž k odstranění nepříjemného zápachu. Septik ošetřený tímto
přípravkem není třeba vůbec vyvážet.
Použití
•
•

Vynikající pro septiky
Vynikající pro žumpy

Výhody
•
•
•

Snížení nákladů na vývoz žumpy
Septik není třeba vyvážet
Odstranění zápachu

Přípravek se jednoduše rozmíchá v cca. 2 litrech vlažné vody a takto připravený roztok se
nalije do toalety. Po zhruba měsíci je uvnitř žumpy pouze šedá nezapáchající tekutina, kterou
je velice snadné vypumpovat obyčejným kalovým čerpadlem a použít například na zalévání.
Tato voda je biologicky nezávadná.

ODPADY SIFONY
EnviLine
Přípravek zabraňuje vytváření nánosů organických materiálů z kuchyní či koupelen, což
způsobuje ucpávání odpadního potrubí a sifonů. Je plně rozložitelný a podporuje funkčnost
septiků, žump či odpadního a kanalizačního systému.
Obsah balení se rozmíchá ve vlažné vodě a aplikuje až do 4 sifonů. Během několika
následujících dní dojde k rozložení usazenin a sifon se zcela uvolní. Rovněž je odstraněn
veškerý nepříjemný zápach. Narozdíl od chemických přípravků na bázi louhu je tento
přípravek zcela neškodný pro životní prostředí, neničí plastová potrubí a působí preventivně
proti dalšímu ucpávání,
Aplikace:
•
•

Vynikající pro domácí kuchyně
Vynikající pro průmyslové použití

Výhody:
•
•
•

Předchází ucpávání odpadního systému
Odstraňuje zápach z potrubí
Bezpečný pro kontakt s kůží

KOMPOSTY
EnviComp
Tento přípravek je směsí užitečných bakterií, jejichž přidáním do kompostovaného materiálu
dojde k výraznému zkrácení doby nutné pro kompostování a to bez ztráty výživných
vlastností kompostu. Tato doba je zkrácena zhruba na polovinu. S tímto přípravkem docílíme
vyzrálého kompostu již v období od 3 týdnů v závislosti na druhu a množství materiálu.
Přípravek je vhodný pro domácí i průmyslové využití. Výsleným produktem je kvalitní a
vyzrálý humus o stabilním pH, který díky obsahu velkého množství půdních bakterií
podporuje růst rostlin, ke kterým je přidán.
Použití:
 Vynikající pro zemědělství
 Vynikající pro domácí použití
 Vynikající pro průmyslové kompostárny
Výhody:
 Jednoduchá aplikace
 Urychlení kompostovacího procesu
 Snížení nákladů

ROZKLAD TUKŮ
EnviGrease
Přípravek je speciálně určen pro provozy a domácnosti s lapačem tuku nebo žumpou či
septikem, kde se hromadí použitý tuk. Tento je pak rozložen na vodu a jednoduché frakce a
nedochází tak k ucpávání odpadního systému. Zabraňuje nepříjemnému zápachu
způsobenému nahromaděným tukem. V restauracích s lapačem tuku snižuje náklady ne jeho
vývoz až na desetinu.
Použití:
 Vynikající v restauracích a hotelích
 Vynikající pro domácí použití
 Vynikající v mlékárenských provozech
 Vynikající v masných provozech
Výhody:
 Čisté lapače tuku
 Čistá voda na výstupu
 Snížení nákladů
 Jednoduché použití
 Eliminuje zápach související s nahromaděným tukem
 Snižuje hodnoty CHSK a BSK na hodnoty hluboko pod hranice norem

AKVÁRIA
EnviFish
Přípravek je směsí enzymů a mikrobů speciálně určených pro udržení průzračné a čisté vody
v akváriích. Přípravek je směsí užitečných bakterií a enzymů, které rozkládají organické
nečistoty jako je rybí trus, zbytky potravy nebo uhnilé rostliny. Tím snižuje obsah živin ve
vodě a zachovává její křišťálově čistý vzhled.
Výhody:
 Udržuje čistou vodu v akváriu
 Zabraňuje růstu vodní řasy
 Eliminuje množství usazenin na dně akvária
 Snižuje CHSK a BSK
 Dodává potřebné minerály a pomáhá udržovat stabilní pH
 Přispívá k růstu a rozmnožování ryb a snižuje jejich úmrtnost
 Suchá prášková forma se velmi lehce aplikuje a vydrží dlouhou dobu v uchovatelném
stavu

JEZÍRKA A VODNÍ PLOCHY
EnviPond
Přípravek je určen do zahradních a koupacích jezírek. Po jeho aplikaci dochází k nastartování
biologické reakce v jezírku a během následujících dní k projasnění vodního sloupce a
eliminaci nežádoucích řas. Přípravek rovněž slouží k nastartování biologických filtrů. V
současnosti je používán předními chovateli KOI kaprů v ČR.
Použití:
 Vynikající pro jezírka, jezera a veškeré vodní plochy
 Vynikající pro chovy KOI kaprů
 Vynikající pro provzdušňovací nádrže odpadních vod
 Vynikající pro biologické filtry
Výhody:
 Zabraňuje výskytu řasy
 Likviduje zápach spojený s výskytem řasy
 Redukuje množství amoniaku a fosfátu
 Zabraňuje tvorbě usazenin na dně jezírek
 Vyrovnává změny pH mezi dnem a nocí

DOMOVNÍ ČOV
EnviWaste

Prostředek určený k rozkladu organických nečistot v domovních čistírnách odpadních vod.
Zajistí bezporuchový chod čistírny odpadních vod, předchází ucpávání potrubí a zamezí
tvorbě nepříjemných pachů. Na rozdíl od přípravku pro septiky obsahuje speciální kmeny
bakterií, které pracují s přístupem vzduchu. Po aplikaci přípravku výstupní voda splňuje
nejpřísnější normy. Přípravek je vynikající k aktivaci jak nových tak i starších ČOV.
Použití:
 Vynikající pro domovní čistírny odpadních vod
 Vynikající pro průmyslové čistírny odpadních vod
Výhody:
 Odstranění nepříjemného zápachu
 Zajištění správného chodu ČOV
 Jednoduché použití

SUCHÉ ZÁCHODY
EnviDry
Přípravek je směsí bakterií a enzymů, které urychlují rozklad organické hmoty v suchých
záchodech. Po aplikaci dochází během několika následujících dní k výraznému snížení
množství nečistot uvnitř suchého WC a rovněž k odstranění nepříjemného zápachu. Takto
ošetřený suchý záchod není třeba vůbec vyvážet.
Aplikace:
 Vynikající pro suché toalety
Výhody:
 Jednoduché použití
 Snížení nákladů za vývoz
 Odstranění nepříjemného zápachu a urychlení rozkladu exkrementů
 Prodlouží životnost suchého záchodu

