
 
 

                 
 
 
    

biobiobiobio----enzymatický prostředek pro rozklad organického odpaduenzymatický prostředek pro rozklad organického odpaduenzymatický prostředek pro rozklad organického odpaduenzymatický prostředek pro rozklad organického odpadu    
    

� rozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémechrozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémechrozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémechrozpouští a uvolňuje tukové a další nánosy v odpadních systémech        
� potlačpotlačpotlačpotlačujeujeujeuje    pachypachypachypachy    v odpadních systémechv odpadních systémechv odpadních systémechv odpadních systémech    
� omezomezomezomezujeujeujeuje    tvorbu usazenin a kalů v odpadních systémechtvorbu usazenin a kalů v odpadních systémechtvorbu usazenin a kalů v odpadních systémechtvorbu usazenin a kalů v odpadních systémech    
� obnovujeobnovujeobnovujeobnovuje    plnou plnou plnou plnou průchodnost kanalizačních systémůprůchodnost kanalizačních systémůprůchodnost kanalizačních systémůprůchodnost kanalizačních systémů    
� snižuje hodnoty CHSK, BSK 5, NL, ELsnižuje hodnoty CHSK, BSK 5, NL, ELsnižuje hodnoty CHSK, BSK 5, NL, ELsnižuje hodnoty CHSK, BSK 5, NL, EL    
� nevadí protékající voda, okamžitě se váže na nečistotynevadí protékající voda, okamžitě se váže na nečistotynevadí protékající voda, okamžitě se váže na nečistotynevadí protékající voda, okamžitě se váže na nečistoty    
� rozkládározkládározkládározkládá    biologický biologický biologický biologický odpad na vodu a oxid uhličitýodpad na vodu a oxid uhličitýodpad na vodu a oxid uhličitýodpad na vodu a oxid uhličitý    
� bezpečný pro životní prostředíbezpečný pro životní prostředíbezpečný pro životní prostředíbezpečný pro životní prostředí    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
VORAXVORAXVORAXVORAX    je koncentrovaná, biologicky aktivní směs vybraných druhů enzymů (lipasy, proteasy, 
amylasy, hemicelulasy apod.) s vysokou štěpící aktivitou pro rozklad organických látek jako jsou 
tuky, bílkoviny, škroby, sacharidy, celulóza, fekálie apod.    
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
VORAXVORAXVORAXVORAX    je s velkým úspěchem používán v potravinářském průmyslu (masny, mlékárny), ve 
výrobnách lahůdek, restauracích, hotelích, penzionech, jídelnách, školách, supermarketech, 
nemocnicích, drůbežárnách, konzervárnách, čokoládovnách, tukových závodech.  
Aplikuje se v ČOV, do jímek, septiků, lapačů tuků a veškerých odpadních systémů.  
Po aplikaci má VORAXVORAXVORAXVORAX velmi důležitou schopnost navázat se na usazeniny biologického původu, 
postupně je štěpit a rozložit. Takto zvyšuje a obnovuje průchodnost kanalizačních a odpadních 
potrubí, jejichž provozovatelé se nedostávají do konfliktu s příslušným vodohospodářským 
orgánem, hygienou, ČOI, apod.     
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
VORAXVORAXVORAXVORAX aplikujte do nejvíce zatěžovaných výlevek. Postupně střídejte výlevky pro vyčištění celého 
odpadního systému jako prevenci jeho ucpání. Nadávkovaný koncentrát vždy zalijte trochou 
vlažné vody, aby se dostal do systému.  
Dávkování VORAXVORAXVORAXVORAX: : : :                 
  v 1. týdnu  2x denně  2 – 5 dcl podle typu provozu 
  v 2. týdnu  1x denně 2 – 5 dcl podle typu provozu 
  od 3 týdne  1-2x týdně  2 – 5 dcl podle typu provozu, servisní udržovací dávka 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
vvvv    bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě. bezpečnostním listu a na etiketě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:  Skupenství: kapalné    
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 25l kanystr, 200l sud  (obj. č. 132025, 132200)    
    

JEN PRO PRŮMJEN PRO PRŮMJEN PRO PRŮMJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍYSLOVÉ VYUŽITÍYSLOVÉ VYUŽITÍYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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