BIO 7 chemija nuotekų valymo sistemoms (Prancūzija)
Galioja nuo 2013 05 01

Pavyzdys

Durupio
kodas

BIO 7
kodas

Pavadinimas

Kiekis Mažmenin÷ kaina
pakuot÷je be PVM su PVM

650174005

22986 Bioaktyvatorius pradiniam užpildymui BIO 7 CHOC naudojamas naujai įrengtuose
nusodintuvuose arba nusodintuvuose po nuotekų išvalymo, taip pat tada, kai
bakterin÷ flora yra sunaikinta. Bio7 CHOC tai natūralus bakterijų, mielių ir
fermentų mišinys, praturtintas vitaminais.
Savyb÷s:
* garantuoja greitą bakterin÷s floros augimą.

375 g

69,42

84,00

650174004

22987 Bioaktyvatorius pastoviam naudojimui BIO 7 ENTRETIEN yra skirtas reguliariam
naudojimui nusodintuvuose (po pirminio Bio7 CHOC panaudojimo). Bio7
ENTRETIEN – kruopščiai atrinktų natūralių bakterijų, mielių, fermentų mišinys,
skatinantis nuotekų neutralizaciją ir irimą.
Savyb÷s:
* likviduoja nemalonius kvapus
* pašalina kamščius, neleidžia riebalams nus÷sti įrenginiuose
* pagerina nusodintuvo funkcionavimo efektyvumą

480 g

57,85

70,00

650174006

22988 Bioaktyvatorius riebalų skaidymui BIO7 G CHOC paspartina riebalų skaidymą,
neleidžia jiems kauptis kanalizacijos vamzdžiuose. Ypač rekomenduojame įrengiant
riebalų atskirtuvą.

375 g

72,73

88,00

650174002

32524 Bioaktyvatorius kanalizacijos kamščių valymui BIO7 CANALISATIONS skirtas
sifonų, praustuvų, kanalizacijos vamzdžių ir visos sistemos valymui, apsaugo nuo
kalkių, nuos÷dų, pašalina nemalonius kvapus.
Savyb÷s:
* užtikriną gaivų kvapą,
* labai greitas poveikis, išliekantis ilgą laikotarpį
gamina fermentus,
* originali ir unikali receptūra, patentuota „Ecogena“ laboratorijoje

500 g

44,63

54,00

650174011

31474 Bioaktyvatorius žel÷ BIO 7 DETARTRANT 7 GEL WC valo ir šalina nuos÷das,
kalkes nuo klozetų paviršiaus.
Savyb÷s:
* užtikriną tinkamą biologinių procesų vyksmą nusodintuvuose,
* nekenkia kanalizacijai,
* greitas gaivinantis poveikis,
* gelio konsistencija užtikrina ilgesnį poveikį klozetui

750 ml

33,88

41,00

650174003

31475 Bioaktyvatorius šulinių valymui BIO7 PUISARD, jo sud÷tyje yra komponentų,
neleidžiančių atsirasti apnašoms, tod÷l idealiai tinka šulinių eksploatavimui
kanalizacijos įrenginiuose.
Savyb÷s:
*valo ir pašalina apnašas šuliniuose, užtikrindamas tinkamą nuotekų cirkuliavimą.
*pager÷ja poveikis, jeigu tuo pat metu riebalų rezervuaruose naudojamas Bio7G
Panaudojimas:
* sifonai ir kanalizacijos įrenginiai

800 g

39,67

48,00

650174001

32526 Bioaktyvatorius drenažo valymui BIO 7 REGARDS DRAINS, tai ypač veiksminga

600 g

84,30

102,00

drenažo, šulinių bei visos kanalizacijos sistemos apsauga nuo užsikimšimų.
Savyb÷s:
* šalina riebalus,
* pašalina apnašas ir likviduoja nemalonius kvapus.
* paprasta ir praktiška naudoti. Į kiekvieną kanalizacijos šulin÷lį reikia įd÷ti po 1
muilą
* muilas veikia apie 2 m÷nesius.
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UAB "Durupis": Kaune - Draugyst÷s g.19, tel.:(37)407383; Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479
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650174037

32601 Bioaktyvatorius BIO 7 WC DEZINFECTANT šalina nemalonius kvapus ir
dezinfekuoja WC
Savyb÷s:
* užtikrina tualetų, kilnojamų tualetų (priekabose, kempinguose ir pan.) ir
nusodintuvų taisyklingą veiklą
*dezinfekuoja ir išskiria malonų kvapą

2l

67,77

82,00

650174038

32015 Bioaktyvatorius BIO 7 DEBOUCH'VIT SALLE DE BAINS, tai priemon÷ greitai
valanti vonios nutek÷jimo angas
Savyb÷s:
* ištirpdo organines medžiagas, ypač plaukus
* nedaro neigiamo poveikio itarpams, kanalizacijos vamzdžiams bei kriauklių,
vonių ir bid÷ armatūrai
* užtikrina taisyklingą nusodintuvuose vykstančių biologinių procesų eigą

1l

39,67

48,00

650174008

32525 Bioaktyvatorius BIO 7 MAX SPECIAL FOSSES TOUTES EAUX skirtas
kompleksinei nusodintuvų priežiūrai ir ekspoatacijai.
Savyb÷s:
* paspartina ir sustiprina mikrobiologinį bakterijų veikimą
* apsaugo nuo riebalų kaupimosi bei kamščių susidarymo
* panaikina blogus kvapus

1 kg

115,70

140,00

UAB "Durupis": Kaune - Draugyst÷s g.19, tel.:(37)407383; Vilniuje - Geležinio Vilko g.2, tel.:(5)2724479
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