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Biopreparaty dla użytkowników przydomowych
oczyszczalni ścieków i osadników
Dzięki wyselekcjonowaniu odpowiednich szczepów bakterii preparaty Bio7:
• wspierają procesy rozkładu w warunkach beztlenowych i tlenowych
• wykazują wysoką odporność na detergenty, zmiany temperatury i wahania PH
• usuwają nieprzyjemne zapachy
• blokują rozwój bakterii chorobotwórczych
• upłynniają osady stałe, rozkładają tłuszcze i proteiny

Zastosowanie biopreparatów:

Uzupełnieniem oferty preparatów Bio7 są preparaty mające za zadanie:
• udrażnianie rur i elementów funkcjonalnych drenaży oraz studni chłonnych
• degradację tłuszczu w przewodach kanalizacyjnych, osadnikach i separatorach
• poprawną eksploatację toalet przenośnych
Regularne stosowanie preparatów Bio7 umożliwia odpowiednio długą i bezproblemową
eksploatację wszystkich typów oczyszczalni przydomowych. Dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii w badaniach laboratoryjnych oraz w procesie produkcyjnym
otrzymują Państwo produkty najwyższej jakości.

AKTYWACJA

E

Oczyszczalnie drenażowe, szamba
Oczyszczalnie, separatory tłuszczu
Oczyszczalnie kompleksowo
Kanalizacje, drenaże, studnie chłonne

Oznaczenia w broszurze:
A

Oczyszczalnie biologiczne

EKSPLOATACJA

U

UDRAŻNIANIE

Toalety

Bio7 MICRO-STATIONS CHOC

A

Jest to biopreparat zawierający mieszankę wyselekcjonowanych naturalnych szczepów bakterii, drożdży i enzymów
wspomaganych witaminami. Dzięki swojej unikalnej recepturze, gwarantuje wyjątkowo szybki wzrost flory bakteryjnej
w przydomowych oczyszczalniach ścieków z napowietrzaniem.
Sposób użytkowania: Dawka preparatu to 1 podziałka granulatu + 1 kapsułka czerwona + 1 kapsułka biała. Przyjmuje
się jedną dawkę na 4 stałych użytkowników oczyszczalni. W przypadku większej liczby użytkowników dawkę należy
proporcjonalnie zwiększyć.
1. Wsypać do WC i spłukać dawkę biopreparatu; 2. Po 8 dniach zastosować kolejna dawkę biopreparatu; 3. Po kolejnych
8 dniach rozpocząć regularne dawkowanie wybranego preparatu eksploatacyjnego Bio7 Micro-stations Entretien.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-165522 | Masa netto: 375g. Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek czerwonych + 5 kapsułek białych.

Bio7 MICRO-STATIONS ENTRETIEN

E

Preparat został stworzony specjalnie dla przydomowych oczyszczalni z napowietrzaniem. Wyselekcjonowane substancje
oraz bakterie wspomagają każdy z etapów oczyszczania (sedymentacja, napowietrzanie, oczyszczanie właściwe).
Stosowanie preparatu pomaga zmniejszyć częstotliwość wywozu osadów, niweluje przykre zapachy oraz zapobiega
kolmatacji odbiornika ścieków oczyszczonych.
Sposób użytkowania: Raz w miesiącu wsypać do WC i spłukać zawartość jednej saszetki preparatu (dawka). Przyjmuje się
jedną dawkę na 4 stałych użytkowników oczyszczalni. W przypadku większej liczby użytkowników należy proporcjonalnie
zwiększyć dawkę lub częstotliwość stosowania biopreparatu (dotyczy również stosowania antybiotyków lub nadmiernego
użycia środków chemicznych).
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-165506 | Masa netto: 6 x 80g. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.

Bio7 CHOC

A

Stosuje się go w nowo uruchamianych oczyszczalniach, przy ponownym ich rozruchu po wypompowaniu osadu oraz
w przypadku zniszczenia flory bakteryjnej. Dzięki swojej wysoce skoncentrowanej, unikalnej recepturze, gwarantuje
wyjątkowo szybki wzrost mikroorganizmów.
Sposób użytkowania: Preparat dawkuje się bezpośrednio do zlewu lub toalety i zalewa wodą. Dawka preparatu to
1 podziałka granulatu + 1 kapsułka. Przyjmuje się jedną dawkę na 4 stałych użytkowników oczyszczalni. W przypadku
większej liczby użytkowników dawkę należy proporcjonalnie zwiększyć.
1. Wsypać do WC i spłukać dawkę biopreparatu
2. Po 8 dniach zastosować kolejna dawkę biopreparatu
3. Po kolejnych 8 dniach rozpocząć regularne dawkowanie preparatu eksploatacyjnego
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-22986 | Masa netto: 375g. Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek.

Bio7 ENTRETIEN OSADNIKI

E

Biopreparat przeznaczony do regularnego stosowania w przydomowych oczyszczalniach ścieków wszystkich typów.
Zawiera mieszankę starannie wyselekcjonowanych szczepów bakterii, drożdży oraz enzymów przyspieszających
neutralizację i rozkład ścieków. Regularne stosowanie preparatu zapewnia utrzymanie właściwej sprawności
oczyszczalni oraz likwidację nieprzyjemnych zapachów.
Sposób użytkowania: Raz w miesiącu wsypać do WC i spłukać zawartość jednej saszetki preparatu (dawka). Przyjmuje się
jedną dawkę na 4 stałych użytkowników oczyszczalni lub dla osadnika o pojemności do 2000 litrów. W przypadku większej
liczby użytkowników należy proporcjonalnie zwiększyć dawkę lub częstotliwość stosowania biopreparatu (dotyczy
również stosowania antybiotyków lub nadmiernego użycia środków chemicznych).
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-22987 | Masa netto: 6 x 80g. Opakowanie zawiera: 6 saszetek.

Bio7 G

A

Przyspiesza degradację tłuszczy, zapobiega ich odkładaniu się w syfonach i przewodach kanalizacyjnych oraz likwiduje
nieprzyjemne zapachy.
Sposób użytkowania: Co 3 tygodnie wsypać do odpływu zawartość 1 kapsułki i 1 porcję granulatu (1 podziałka na etykiecie
opakowania), a następnie wlać 1 litr letniej wody, w celu rozpuszczenia i aktywacji składników preparatu w syfonie
i odpływie. Preparat wykorzystuje się również do eksploatacji separatorów tłuszczu oraz odtłuszczenia studzienek
kanalizacyjnych i przepompowni ścieków.
Stosować co 3 tygodnie, po uprzednim rozpuszczeniu w niewielkiej ilości ciepłej wody 1 kapsułki i 1 porcji granulatu,
wlewając tak otrzymany roztwór bezpośrednio do miejsca działania preparatu.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-22988 | Masa netto: 375g. Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek.

Bio7 TŁUSZCZE

E

Biopreparat przeznaczony do eksploatacji separatorów tłuszczu oraz przeciwdziałaniu problemom związanym
z gromadzeniem się tłuszczu w instalacji. Usuwa zatory tłuszczowe i zapobiega ich powstawaniu oraz likwiduje
nieprzyjemne zapachy.
Sposób użytkowania: Stosować raz w miesiącu, najlepiej na noc. Dawka preparatu to 1 kapsułka + 1 saszetka. Bezpośrednio
po zastosowaniu nie używać gorącej wody oraz agresywnych preparatów chemicznych. Syfon i kanalizacja: Wsypać
dawkę do odpływu zlewozmywaka i spłukać 1 litrem letniej wody, aby rozpuścić i uaktywnić preparat. Separator
tłuszczu: Rozpuścić dawkę w niewielkiej ilości ciepłej wody. Wlać roztwór bezpośrednio do separatora, a następnie
dokładnie wymieszać jego zawartość. Osadnik oczyszczalni: Wsypać dawkę do WC i spłukać wodą aby składniki
spłynęły do osadnika.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-31477 | Masa netto: 6 x 80g. Opakowanie zawiera: 6 saszetek + 6 kapsułek.

Bio7 CHOC MAX

A

Preparat opracowany do uruchamiania nowych oczyszczalni, regeneracji flory bakteryjnej po opróżnianiu, ponownego uruchamiania
oczyszczalni (krótka nieobecność w domu w okresie wakacyjnym, uruchamianie oczyszczalni w domu wakacyjnym itp.). Produkt zawiera
drożdże i witaminy, które stymulują ich wzrost. Dzięki temu rozwój flory bakteryjnej jest szybki i skuteczny. Specjalnie skomponowana
formuła dostarcza również składników odżywczych, które jednocześnie wzmacniają działanie bakterii i drożdży oraz ułatwiają
działanie enzymów rozkładających resztki pochodzące z gospodarstw domowych (tłuszcze, papier). Usuwa nieprzyjemne zapachy,
chroni środowisko dzięki bezpiecznym czynnikom biologicznym i przyczynia się do prawidłowego przebiegu cykli biologicznych.
WAŻNE: podczas użytkowania produktu nie stosować gorącej wody i niektórych produktów chemicznych (chlor, soda, kwasy itp.).
Sposób użycia: Zabieg najlepiej przeprowadzić wieczorem. Przed użyciem odwrócić butelkę, aby odmierzyć odpowiednie dawkę –
dla osadnika o poj. 3m3 (na około 4 osoby) wrzucić do muszli klozetowej – zawartość jednej kapsułki koloru białego + zawartość
jednej kapsułki koloru czerwonego + 1 dawkę granulatu (1 podziałka na butelce). Spuścić wodę i gotowe! Powtórzyć czynności po
8 dniach, a następnie przeprowadzać comiesięczne czynności eksploatacyjne z użyciem Bio7 Entretien Osadniki.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat jest
całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-120816 | Masa netto: 375g. Opakowanie zawiera: 5 porcji granulatu + 5 kapsułek czerwonych+ 5 kapsułek białych.

Bio7 MAX

BESTSELLER

E

Preparat eksploatacyjny dodatkowo wzbogacony o wyselekcjonowane bakterie i enzymy rozkładające tłuszcze. Zapobiega
powstawaniu tzw. kożucha tłuszczowego oraz chroni przed zatorami tłuszczowymi elementy funkcjonalne instalacji (rury,
przepompownie, drenaże, studnie chłonne).
Sposób użytkowania: Raz w miesiącu wsypać do WC i spłukać jedną dawkę (1 saszetka czerwona + 1 saszetka zielona). Jedna
dawka przewidziana jest na 4 stałych użytkowników. W przypadku większej liczby użytkowników należy proporcjonalnie
zwiększyć dawkę lub częstotliwość stosowania biopreparatu (dotyczy również stosowania antybiotyków lub nadmiernego
użycia środków chemicznych).
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-32525 | Masa netto: 12 x 80g = 6 dawek. Opakowanie zawiera: 6 saszetek czerwonych + 6 saszetek zielonych.
BIO7-124651 | Masa netto: 24 x 80g = 12 dawek. Opakowanie zawiera: 12 saszetek czerwonych + 12 saszetek zielonych.

Biopreparaty dla użytkowników przydomowych
oczyszczalni ścieków i osadników
Oznaczenia w broszurze:
A

AKTYWACJA

E

Bio7 KANALIZACJE

EKSPLOATACJA

U

UDRAŻNIANIE

U

Preparat w proszku zawierający skoncentrowane enzymy i mikroorganizmy, którego zadaniem jest likwidacja
nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z syfonów i odpływów zlewozmywaków, umywalek, wanien i brodzików.
Preparat o szybkim i długotrwałym działaniu. Dzięki unikalnej recepturze zapewnia przyjemny, świeży zapach natychmiast
po jego zastosowaniu.
Sposób użytkowania: Posypywać preparatem przez 3–4 sekundy okolice odpływu, najlepiej na noc, a następnie spłukać
niewielką ilością wody.
Częstotliwość stosowania: Przy nieprzyjemnych zapachach i utrudnionym odpływie stosować codziennie, aż do momentu
zaniku problemu. Profilaktycznie dla zapewnienia drożności syfonów kanalizacji – stosować raz w tygodniu.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-32524 | Masa netto: 500g

Bio7 ŻEL KANALIZACJE

U

Skoncentrowany preparat w formie żelu z mikrogranulkami o przyjemnym, cytrynowym zapachu. Specjalna enzymatyczna
receptura odkamienia i udrażnia odpływy poprzez rozpuszczenie osadów i złogów zalegających w syfonach i przewodach
kanalizacyjnych. Likwiduje nieprzyjemne zapachy blokując możliwość zagniwania resztek organicznych w syfonach.
Sposób użytkowania: Stosować bezpośrednio do odpływu, najlepiej na noc. Po zastosowaniu unikać używania wody przez
przynajmniej 6 godzin. Dawkowanie preparatu ułatwia nakrętka butelki pełniąca jednocześnie funkcję miarki.
Uruchomienie: 2 miarki do każdego odpływu przez pierwsze 3 dni.
Konserwacja: 2 miarki na tydzień do każdego odpływu.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-32036 | Pojemność: 1 l

Bio7 ŻEL WC

U

Ekologiczny preparat przeznaczony do czyszczenia toalet, pisuarów i bidetów. Czyści i usuwa osady kamienia
z czyszczonych powierzchni pozostawiając przyjemny, świeży zapach. Receptura opracowana została specjalnie dla
użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Preparat nie niszczy flory bakteryjnej w osadniku a jego
składniki są całkowicie biodegradowalne. Wspomaga prawidłowy przebieg procesów biologicznych zachodzących
w osadnikach i szambach przydomowych. Stanowi alternatywę dla bakteriobójczych preparatów na bazie chloru.
Sposób użytkowania: Rozprowadzić żel po wewnętrznej powierzchni muszli WC i pozostawić na minimum 20 minut.
Następnie oczyścić przy pomocy szczotki i dokładnie spłukać wodą.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami
lub skórą przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
BIO7-31474 | Pojemność: 750 ml

Bio7 ŻEL WC 2w1

E

Żel o podwójnym działaniu – czyści i usuwa kamień z muszli klozetowej oraz jednocześnie wspomaga działanie
oczyszczalni ścieków. Wysokie stężenie składników aktywnych pozwala skutecznie usunąć uporczywe osady z kamienia,
pleśń i osady z moczu, nadając przyjemny zapach. Dzięki odpowiednio skierowanej końcówce można łatwo rozprowadzać
pod obrzeżem i w niedostępnych miejscach muszli. Zawiera również skoncentrowane czynniki biologiczne, które regulują
i utrzymują oczyszczalnię w odpowiednim stanie. Są to specjalne, nieszkodliwe bakterie i enzymy zapobiegające pojawieniu
się nieprzyjemnych zapachów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni.
Sposób użycia: Rozprowadzić środek na ściankach muszli klozetowej. Pozostawić na noc. Resztki usunąć szczotką
i spuścić wodę. ZALECENIA: nie mieszać nigdy środka z innymi produktami (detergenty itp.), nawet z innym środkiem
do odkamieniania.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami
lub skórą przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
BIO7-137695 | Pojemność: 750 ml

Regularne stosowanie preparatów Bio7
umożliwia odpowiednio długą i bezproblemową
eksploatację wszystkich typów oczyszczalni
przydomowych
Bio7 ŁAZIENKA UDRAŻNIANIE

U

Preparat do błyskawicznego udrażniania odpływów w umywalkach, zlewach, wannach i brodzikach. Rozpuszcza materię
organiczną, a w szczególności włosy, które są głównym czynnikiem powodującym zatory. Stosowany w niewielkich
ilościach nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Sposób użytkowania: Preparat najlepiej stosować zapobiegawczo lub niezwłocznie po zaobserwowaniu pogorszenia
się odpływu wody. Profilaktycznie, celem zniszczenia powstających zatorów, należy raz w miesiącu wlać do odpływu
¼ zawartości butelki, odczekać dwie godziny, a następnie obficie spłukać wodą. W przypadku zatkania odpływu wlać
jednorazowo połowę zawartości butelki. Odczekać dwie godziny i obficie spłukać wodą.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Preparat żrący, powoduje poważne oparzenia. W przypadku
kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem specjalistą.
BIO7-32015 | Pojemność: 1 l

Bio7 DRENAŻ UDRAŻNIANIE

BESTSELLER

U

Preparat skutecznie zapobiegający problemom związanym z zapychaniem się drenaży, studzienek kanalizacyjnych
oraz przepompowni w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Preparat stosuje się aby przeciwdziałać wystąpieniu
problemów eksploatacyjnych, a także aby poprawić bądź przywrócić sprawność systemu drenażowego.
Sposób użytkowania: Bloki preparatu należy umieszczać w studzience rozdzielającej ścieki na poszczególne nitki systemu
drenażowego. Rozpuszczane przez przepływające ścieki uwalniają składniki aktywne bezpośrednio do przewodów
drenażowych. W studzienkach rewizyjnych oraz przepompowniach bloki preparatu stosuje się pojedynczo, aż do
całkowitego ich rozpuszczenia. Jeden blok wystarcza na ok. 2 miesiące.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-218594 | Masa netto: 4 x 200g. Opakowanie zawiera: 4 bloki.

Bio7 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI KOSZY
Środek czyszcząco-dezynfekujący do koszy ECOGENE to potrójnie działająca formuła stworzona na bazie specjalnie
wyselekcjonowanych olejków eterycznych neutralizujących zapachy. Czyści, dezynfekuje i usuwa nieprzyjemne zapachy
z koszy i pojemników w gospodarstwie domowym. Produkt pozostawia świeży i przyjmeny zapach.
Sposób użytkowania: Rozpylić produkt bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Dla lepszego czyszczenia lub
w przypadku uporczywych plam, pozostawić na co najmniej 5 minut. Wytrzeć gąbką lub ściereczką. Jeśli jest to konieczne –
spłukać wodą. W celu dezynfekcji i usuwania zapachów można rozpylać bezpośrednio na odpady.
ZALECENIA: przechowywać z dala od źródeł ciepła.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym. Preparat
jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
BIO7-137349 | Pojemność: 500 ml. Opakowanie: Butelka plastikowa + korek zabezpieczający przed otwarciem przez dzieci.

Bio7 ANTYODOR
Przeznaczony do wszystkich typów toalet turystycznych oraz przenośnych zbiorników na fekalia w autokarach,
przyczepach campingowych, samolotach, pociągach, na jachtach i statkach. Zatrzymuje fermentację, skutecznie i szybko
zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów oraz ułatwia opróżnianie zbiornika.
Sposób użytkowania: Do zbiornika nieczystości wlać ½ korka produktu na litr pojemności zbiornika, dolać 1 litr wody.
Po każdym opróżnieniu zbiornika, ponownie wlać dawkę produktu i odpowiednio uzupełnić wodą. W przypadku
intensywnego użycia toalety lub pojawienia się nieprzyjemnych zapachów należy podwoić ilość preparatu w roztworze.
Szamba szczelne: co tydzień stosować 200 ml preparatu na każdy m3 objętości zbiornika.
UWAGA: Chronić przed dziećmi. Nie nadaje się do spożycia. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami,
niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem specjalistą. W przypadku kontaktu produktu
ze skórą, natychmiast obmyć ją dużą ilością wody. Podczas stosowania nosić odpowiednie rękawice oraz osłonę oczu
i twarzy. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
BIO7-32601 | Pojemność: 2 l
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