PŘEHLED PRODUKTŮ
Bioprospect s.r.o.

BIO-P1 DO SEPTIKŮ
ŽUMP, JÍMEK A SUCHÝCH ZÁCHODŮ

Biologický přípravek určený k likvidaci organických nečistot
v SEPTICÍCH, ŽUMPÁCH A SUCHÝCH ZÁCHODECH.
Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají
organické látky a výrazně omezují zápach. Není škodlivý pro
člověka, zvířata ani rostliny. Obnovuje přírodní rozkladný proces.
Využití v septicích a žumpách:
Po pravidelných měsíčních aplikacích se obsah těchto
nádrží rozloží na kalovou vodu a pokud má septik přepad,
voda odteče do kanalizace. Tím se zamezí vyvážení septiku
a sníží se četnost manuálního čištění. V případě, že septik
přepad nemá, usazený kal je zkapalněný a nezapáchá.
Přípravek je vhodné používat po celý rok, i v zimním období,
neboť obsah septiku v zimě nezamrzá.
Využití v suchých záchodech:
Po nalití do suchého záchodu začnou bakterie s rozkladem
a zmizí nepříjemný zápach. K úplnému rozložení exkrementů
včetně toaletního papíru dochází cca za 2 až 3 měsíce.
Je důležité suchý záchod alespoň 1x týdně prolít vodou.
NÁVOD K POUŽITÍ:

Startovací dávka
(během 1. měsíce)

Udržovací dávka
(2. a následující
měsíce)

septik o objemu
do 5 m3

200 g (2 balení)

100 g (1 balení)

septik o objemu
do 10 m3

400 g (4 balení)

200 g (2 balení)

Dávkování

Obsah 100 g sáčku rozpusťte a rozmíchejte ve 2 l teplé vody
(30–40 °C) a nechte cca 15–30 minut aktivovat za občasného
míchání. Poté roztok použijte přímo do septiku, žumpy.
Pravidelné měsíční dávky pomohou zajistit nezapáchající
a bezproblémový provoz systému. Rozmíchaný roztok
použijte max. do 1 hodiny od začátku přípravy. Měsíční
dávka pro septik o obsahu 5 m3 je 100 g. Pro nastartování
procesu biologického čištění v septiku o objemu do 5 m3
doporučujeme během 1. měsíce použít zvýšené množství
přípravku, a to 2 balení BIO-P1 měsíčně a nebo po 1 balení
každých 14 dní. Nadále aplikovat do septiku 1 balení (100 g)
1x měsíčně.

STARTOVACÍ SET PRO SEPTIKY A JÍMKY
Sada obsahuje:
• 2x BIO-P1 do septiku 2x 100 g
• 1x Septikšok 200 ml
• 1x Neutralizér 100 ml

BIO-P2 NA TUKY
Biologický přípravek na bázi bioenzymů určený k rozkladu
tuků v odpadních systémech, kuchyňských odpadech
a lapačích tuků. Přípravek rozkládá tuky na organické
látky, které již nemají nevhodné vlastnosti tuků a tím
se předchází jejich usazování. Dále se zabrání srážení
tuků na vnitřních stranách odpadních trubek, tvrdnutí
tuku v lapačích tuku a ucpání ve vývodních odpadních
systémech. Není škodlivý pro člověka, zvířata ani rostliny.
Přípravek výrazně omezuje zápach.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Obsah sáčku rozpusťte a rozmíchejte ve 2 l teplé vody
(30–40 °C) a nechte cca 15–30 minut aktivovat za
občasného míchání. Potom aplikujte na určené místo.
Je nutné, aby se roztok na ošetřeném místě zdržel
minimálně 8 hodin. Přípravek doporučujeme aplikovat
v době nejmenšího průtoku vody daným odpadním
systémem, aby se prodloužila doba zdržení (např.
aplikovat na noc). Při zcela ucpaném potrubí je nutné
nejprve mechanické zprůchodnění. Je vhodné přípravek
používat jako prevenci. 100 g přípravku je určeno pro
jednu vpust (odpad).

BIO-P3 DO POTRUBÍ
Biologický přípravek určený k zprůchodnění ucpaného
a pomalu odtékajícího potrubí v sifonech, vanách,
umyvadlech, výlevkách a odpadních systémech.
Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které
rozkládají organické látky a výrazně omezují zápach.
Přípravek doporučujeme používat jako prevenci. Tím se
zamezí ucpání potrubí. Není škodlivý pro člověka, zvířata
ani rostliny.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Obsah sáčku rozpusťte a rozmíchejte ve 2 l teplé vody
(30–40 °C) a nechte cca 15–30 minut aktivovat za
občasného míchání. Potom aplikujte na určené místo. Je
nutné, aby se roztok na ošetřeném místě zdržel minimálně
8 hodin. Přípravek doporučujeme aplikovat v době
nejmenšího průtoku vody daným odpadním systémem,
aby se prodloužila doba zdržení (např. aplikovat na noc).
Při zcela ucpaném potrubí je nutné nejprve mechanické
zprůchodnění. 100 g přípravku je určeno pro jednu vpust
(odpad).

BIO-P4 DO KOMPOSTU
Biologický přípravek určený k urychlení zrání kompostů.
Obsahuje směs přírodních bakterií schopných rozložit látky
organického původu Efektivně zpracovává posekanou
trávu, štěpky, listí a veškerý zahradní a domácí odpad
Konečným produktem je látka s vysokým obsahem
živin a se sníženým zápachem. Odpadá tak používání
průmyslově vyráběných hnojiv. Pokud je přípravek
pravidelně používán, kompost uzraje za cca 2 až 3
měsíce v závislosti na druhu a množství kompostovaného
materiálu. Není škodlivý pro člověka, zvířata ani rostliny.
Obnovuje přírodní rozkladný proces.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Obsah sáčku rozpusťte a rozmíchejte v 10 l teplé vody
(30–40 °C) a nechte cca 15–30 minut aktivovat za
občasného míchání. Poté rovnoměrně rozlijte na celý
kompost. Je důležité, aby kompost byl stále vlhký, proto
je nutné jej zhruba 1x týdně prolévat vodou. V suchém
stavu se rozkladný proces zastaví. Při používání v zimním
období doporučujeme při aplikaci odstranit cca 30 cm
vrchní vrstvy a opět rovnoměrně prolít vlažnou vodou
a následně přikrýt vrchní vrstvou. 100 g přípravku je
určeno pro kompost o velikosti cca 3 m3.

PŘÍPRAVEK PRO ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD
Biologický přípravek pro použití v domovních čistírnách
odpadních vod (dČOV). Obsahuje směs přírodních
bakterií a enzymů, které se po aplikaci do dČOV začínají
ihned množit a vytvářejí tak biologické kultury vhodné
pro optimální provoz dČOV. Díky vyvážené kombinaci
bakterií, enzymů a živných látek je přípravek možné
použít i jako prostředek k podpoře a posílení chodu nízko
zatížených čistíren.
VYUŽITÍ:
• startovací dávka při zprovoznění domovní čistírny
odpadních vod
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:
Pro počáteční tvorbu bakteriálních kultur v dČOV dávkujte
po 50 gramech v 1. a 2. týdnu po uvedení do provozu.
Pro podporu chodu málo zatížené čistírny dávkujte
50 g každých 14 dní. Přípravek před aplikací do dČOV
aktivujte tak, že jej rozmícháte a cca 15 min. ponecháte
ve vlažné vodě (cca 30 °C). 50 g ve 2 litrech, 100 g ve
4 litrech. Používejte nekovové nádoby a předměty, nejlépe
plastové vědro a plastové nebo dřevěné míchadlo. Po
15 minutách nalijte dávku do nátoku, případně přímo do
aktivační komory. Nikdy přípravek neaplikujte do čistírny
v sypkém stavu.

BIO-P5 DO JEZÍREK

STARTOVACÍ SET PRO ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

• PRO JEZÍRKA A OSTATNÍ PODOBNÉ VODNÍ
PLOCHY
• K NASTARTOVÁNÍ JEZÍRKA A BIOLOGICKÝCH
FILTRACÍ
• K PODPOŘE RŮSTU RYB

Sada obsahuje:
• 2x Přípravek pro ČOV 2x 100 g
• 1x Koncentrát pro ČOV 200 ml
• 1x Neutralizér 100 ml

Biologický přípravek určený k zamezení tvorby nežádoucích
řas a na pročištění vody. Je unikátní tím, že podporuje růst
ryb. Přípravek účinně rozkládá nečistoty organického původu.
Tímto se omezí živiny pro růst a tvorbu řas a likviduje se zápach
spojený s jejich výskytem. Dále zabraňuje tvorbě organických
usazenin na dně jezírka, likviduje rybí výkaly, zbytky
odumřelých rostlina projasňuje vodu. Efekt bakteriálního
účinku nastává postupně a je dlouhodobý. Je neškodný pro
vodní organismy, bezobratlé i rostliny. Nastavuje biologickou
rovnováhu a je šetrnýk životnímu prostředí.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Měsíční dávka pro jezírko o velikosti cca 10 m3 je 50 g. U silně
znečištěného jezírka doporučujeme dávkovat jedno balení 1x za
14 dní. Obsah sáčku rozpusťte a rozmíchejte v 10 l vlažné vody
(30–40 °C) a nechte cca 15–30 minut aktivovat za občasného
míchání. Poté roztok rozlijte na vodní hladinu nebo na určené
místo. Při aplikaci BIO-P5 je nutné zhruba na 1 týden vypnout či
minimálně používat UV lampu, než se řádně namnoží a naaktivují
bakterie obsažené v přípravku. UV záření bakterie ničí. Při velmi
teplém počasí je důležité jezírko provzdušňovat. Pravidelné
měsíční dávky zajistí bezproblémový a nezapáchající stav jezírka.

STOP ZÁPACHU
S VŮNÍ OVOCE

•
•
•
•

ZLIKVIDUJE ZDROJ ZÁPACHU
DLOUHODOBĚ A PŘÍJEMNĚ PROVONÍ
NEZANECHÁVÁ SKVRNY
ŠETRNÝ K JAKÝMKOLI POVRCHŮM

Ničí nepříjemný zápach, který přímo zneutralizuje, místo
aby ho pouze překryl.
Je vhodný na: čalounění, koberce, lůžkoviny, sedáky židlí,
obuv, interiéry automobilů. Dále na: pot, zvratky, fekálie,
moč, cigaretový a kuchyňský zápach, při chovu domácích
zvířat apod. Lze použít také do prostoru místnosti
k osvěžení vzduchu nebo jako vůně do klimatizací. Výrobek
není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí
a je biologicky rozložitelný. Tento výrobek je velmi
vhodným pomocníkem v domácnosti, ve které mají své
místo i domácí mazlíčci. Všichni známe pocit, kdy vejdeme
do bytu a téměř okamžitě podle zápachu poznáme, že se
tu chovají křečci, kočky, morčata… atd. V tomto případě
stačí aplikovat Neutralizér zápachu do prostoru místností
a vcházející návštěva bude mít okamžitě pocit svěžího
a provoněného bytu a ani malé děti ani domácí mazlíčci
nebudou tímto trpět žádnou alergickou reakcí či nevolností.
V domácnostech samozřejmě nevzniká nepříjemný
zápach pouze kvůli chovu domácích zvířat. Zdrojem
zápachu doma, na chalupě, v automobilu, na půdě
či ve sklepě může být cokoli. Od odpadkového koše,
přes zatuchlinu, lidský pot, kuchyňský zápach, až
např. po zdravotní problémy s únikem moči během
spánku do matrace. Ve všech těchto případech je
Stop zápachu schopen okamžitě zpříjemnit ovzduší
a tím alespoň z části okamžitě vyřešit daný problém. Toto
vše s vědomím, že je velmi šetrný jak k samotné přírodě,
tak k živým bytostem v okolí.

SEPTIKŠOK

VYUŽITÍ:
Při aplikaci domovními odpady roztok projde celým
systémem potrubí, který také pročistí, včetně různých
čerpadel, dmýchadel, stěn septiků, lapačů tuků, až do
septiku či žumpy, kde se bakterie hned začnou živit
organickou hmotou. Preparát pracuje pozvolna, ale zato
důkladně. Po pravidelném použití dochází k rozkladu
pevných nečistot na tekutinu, kterou je možné lehce
vyčerpat běžným kalovým čerpadlem. Jelikož je přípravek
přírodní látka, je samozřejmě nutné počítat s určitou
časovou prodlevou, než se ukáže první výsledek. Záleží
na zatíženosti septiku a také na konkrétních případech,
protože každá domácnost produkuje jinou odpadní vodu.
Pro bioenzymatické přípravky platí jedno obecné pravidlo
- lépe pravidelně běžnou dávkou, než hodně a jednou za
čas. Septik dlouhodobě ošetřovaný tímto přípravkem není
třeba téměř vůbec vyvážet, nebo se výrazně prodlouží
interval odvozu fekálií.

Tento unikátní, koncentrovaný přípravek je určený do silně
zanedbaných SEPTIKŮ, ŽUMP, SUCHÝCH ZÁCHODŮ
a JÍMEK. Zkapalňuje a rozkládá i jinak těžko rozložitelný
organický odpad. Je směsí vybraných přírodních
mikroorganismů, které jsou vysoce aktivní a biologicky
rozkládají usazeniny a likvidují zápach. SEPTIKŠOK je
významným doplňkem práškového přípravku BIO-P1 DO
SEPTIKU 100 g. Bakteriální aktivita je aerobní i anaerobní.
Tyto bakterie se při dostatku potravy a v optimálních
podmínkách dále samy rozmnožují a produkují další
enzymy.

NÁVOD K POUŽITÍ:
V počáteční fázi doporučujeme dávkovat 1 balení každých
14 dní do silně zanesených septiků po dobu 1 měsíce.
Poté pravidelně 1x měsíčně až do odstranění potíží
(cca 2 měsíce). V případě hodně zanedbaných a problémových nádrží je možné dávku zvýšit. Je beze
zbytku odbouratelný, tudíž nemůže dojít k předávkování.
Doporučujeme SEPTIKŠOK aplikovat do septiku poprvé
napřímo a dále možno pokračovat v aplikacích záchodem.
Po této době je vhodné dále aplikovat přípravek BIO-P1
DO SEPTIKU 100 g z naší řady přípravků. 200 ml přípravku
je určeno pro septiky běžné velikosti 3 m3, max. do 5 m3.

Obsah balení: 100 a 500 ml

STOP ZÁPACHU
Z CIGARET

• PŘÍJEMNĚ PROVONÍ PROSTOR I TKANINY
• ŠIROKÉ SPEKTRUM VYUŽITÍ
• ŠETRNÝ K JAKÝMKOLI POVRCHŮM

• ZLIKVIDUJE ZDROJ PLÍSNĚ
• DLOUHODOBÝ ÚČINEK
• NEPOŠKOZUJE POVRCHY

Používá se k likvidaci zápachu z tabákového kouře jak
v automobilech, tak v domácnostech. Ničí nepříjemný
zápach, který dokonale zneutralizuje, místo aby ho pouze
překryl. Výsledkem je příjemné ovzduší díky lehké ovocné
parfemaci. Je vhodný pro: interiéry automobilů, karavanů,
obytných přívěsů, nákladních vozů apod. V domácnostech
je ideální do prostorů zakouřených místností, WC,
na kuchyňský, živočišný nebo jakýkoli jiný biologický
zápach a různé zapáchající předměty. Dále na: oděvy,
obuv, záclony, závěsy, potahy, koberce, čalounění,
lůžkoviny, sedáky židlí apod. Přípravek je možné přidat
do mycího roztoku při vytírání, cca 100 ml / 5 l roztoku.
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní
prostředí a je biologicky rozložitelný.

Biologický přípravek STOP PLÍSNÍM dlouhodobě
odstraňuje plísně. Je vhodný na: stěny, omítky, zdiva,
spáry, okolo van, umyvadel, kuchyňských dřezů, oken
a jiná postižená místa. Snižuje množství dráždivých
a alergizujících spór v místnostech. Nemá bělící účinek,
nezapáchá a nepoškozuje stavební materiály.

STOP PLÍSNÍM
BEZ CHEMIE

NÁVOD K POUŽITÍ:
NÁVOD K POUŽITÍ:
Nastavte rozprašovač do polohy ON a jednoduše
rozprašujte. Při delším odstavení lahve před použitím
protřepte. V případě většího výskytu zápachu postup
zopakujte. Uchovejte v suchu a na chladném místě při
teplotách nepřesahujících 30 °C a mimo dosah potravin.

Rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti 20–30 cm
a nechte působit cca 24 hodin nebo do úplného zaschnutí.
Zaschlou plíseň poté z postižených míst mechanicky
odstraňte. V případě většího rozsahu plísně je nutné
celý postup několikrát opakovat. Je nutné následně
i preventivní opatření, jelikož vlhkost v materiálech nadále
zůstává a odpařuje se velmi pomalu. I malá vlhkost může
být zdrojem opětovného růstu plísní. Přípravek se používá
neředěný.

báze

PŘÍPRAVEK NEMÁ
BĚLÍCÍ ÚČINEK

NO
VI
NK
A

představujeme Vám biologický přípravek

DO SEPTIKU
Tento speciální biologický přípravek je určený do
septiků, žump, suchých záchodů a odpadních jímek.
Obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které
výrazně omezují zápach a rozkládají a zkapalňují
organický odpad. Je naprosto neškodný pro lidské
zdraví a je zcela biologicky rozložitelný a nepředstavuje
žádné nebezpečí pro životní prostředí. Obnovuje
přírodní rozkladný proces.
VYUŽITÍ V SEPTICÍCH, ŽUMPÁCH A JÍMKÁCH:
Při pravidelných měsíčních aplikacích se obsah septiku
rozloží na kalovou vodu a pokud má nádrž přepad,
voda odteče do kanalizace. Tím se zamezí častému
vyvážení septiků a sníží se četnost manuálního čištění.
Je možné ho používat po celý rok, i v zimním období,
neboť obsah septiku v zimě nezamrzá.
VYUŽITÍ V SUCHÝCH ZÁCHODECH:
Po nalití přípravku do suchého záchodu začnou
bakterie s rozkladem a mizí nepříjemný zápach.
K úplnému rozložení exkrementů včetně toaletního
papíru dochází zhruba za 2–3 měsíce. Je nutné
záchod prolévat vodou. V suchém stavu se rozkladný
proces zpomaluje.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Obsah balení 500 ml nalijte na určené místo.
Přípravek je možné aplikovat také záchodem, pokud
není přímý přístup do septiku. Při aplikaci domovními
odpady projde celým systémem potrubí. Pravidelné
měsíční dávky zajistí nezapáchající a bezproblémový
provoz systému.
Měsíční dávka pro septik o objemu 8 m3 je
500 ml.

K Pumpě 130, 250 69 Klíčany

info@bioprospect.cz

+420 284 686 414, +420 284 691 169

www.bioprospect.cz

