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SEPTIFOS VIGOR – prípravok na čistenie splaškových vôd v žumpách a septikoch
Charakteristika: Septifos Vigor je biologicky aktívny žltosivý prášok s vôňou eukalyptu, neutrálnej reakcievo
vode miešateľný. 25 g prípravku obsahuje zmes viac ako 100 milliónov baktérií a účinných enzýmov.
Používaním Septifosu Vigor dosiahnete dvojitý účinok :
- rýchlu aktivizáciu biologických procesov v nádrži, septikov a v odpadovom potrubí,
rýchle odstránenie nepríjemného zápachu a upchávok aj v zanedbanom odpadovom systéme.
Septifos Vigor neobsahuje žiadne choroboplodné látky. Je netoxický. Skladujte na suchom a chladnom mieste
od 5 do 30°C.
Návod na používanie :
1 dávka (25 g) Septifos Vigor prečistí 4 – 5 m3 odpadovej vody.
1 dávku Septifosu Vigor zalejeme 0,2-0,3 l cca 40°C teplej vody a po pol hodine aktivácie nalejeme do WC mís,
drezu, sprchy alebo vane – všade tam, kde môžu mikroorganizmy čistiť kanalizačné potrubie. Aplikujeme večer
pred odpočinkom alebo po ukončení prevádzky, aby mohli mikroorganizmy aktivne pôsobiť.
Postup : v príklad budeme počítať na 10 m3 žumpu, septik. Nádrž ttreba vyčerpať. Prvý mesiac :
1. týždeň - na každých 5 m3 dve dávky. Na 10 m3 - 4 dávky.
2. týždeň - normálnu dávku - 2 dávky
3. týždeň - bez dávky
4. týždeň - normálnu dávku - 2 dávky

Po 1. mesiaci, každý mesiac dávkovať normálnu dávku. Keď sa
nádrž naplní vyčerpá sa len
stredná vrstva. (podľa obrázku).
Pri čerpaní, ak cítiť, zápach, tak
mesačné dávky treba zvýšiť o
jednu dávku.

Výrobca: EAU ACARLATE S.A., 91707 Ste Genevieve-des-Bois, France

UPOZORNENIE: Chrániť pred deťmi. Pri práci používať ochranné rukavice, nepiť, nejesť, nefajčiť.
Pri styku s pokožkou - umyť mydlom a opláchnuť teplou vodou. Pri styku s očami - dôkladne ich
ich prepláchnuť vodou. V prípade požitia - prinútiť k zvracaniu a vyhľadať lekára.

