VÝROBKY NEŘEDITELNÉ VODOU

DRAVEX® BIO
Vysoce koncentrovaná směs biologicky aktivních
enzymů pro rozklad organického odpadu. Omezuje
tvorbu usazenin a kalů v odpadních systémech, potlačuje
pachy a obnovuje průchodnost odpadního potrubí.
Biologický odpad rozkládá na vodu a oxid uhličitý.

POUŽITÍ
DRAVEX® BIO aktivně rozkládá organický odpad jako jsou tuky, škroby, bílkoviny,sacharidy, celulóza, fekálie, atd. Aktivní
enzymy mají schopnost se vázat na usazeniny biologického původu a postupně je štěpit a rozkládat na vodu a oxid
uhličitý, a tím udržovat průchodnost odpadního potrubí. Aplikuje se do odpadních systémů, lapačů tuků, jímek, septiků
a čističek odpadních vod. Vhodný pro potravinářské provozy, jídelny, restaurace, hotely, nákupní centra, nemocnice,
veřejné budovy, atd.

VÝHODY
obnovuje průchodnost odpadního potrubí

omezuje tvorbu usazenin a kalů

bezpečný pro životní prostředí

snadná aplikace

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ
Jedna dávka činí 200ml až 500ml přípravku DRAVEX® BIO dle typu provozu.
1. týden

aplikujte 2x denně

200 až 500ml

2. týden

aplikujte 1x denně

200 až 500ml

Od 3. týdne

aplikujte 1-2x týdně

200 až 500ml-jedná se
o udržovací dávku zaručující
průchodnost systému.

NÁVOD K POUŽITÍ
Odměřenou dávku DRAVEX® BIO aplikujte přímo do veškerých výlevek, odpadů, umyvadel tak, aby se látka dostala
do celého systému. Aplikovanou dávku vždy zalijte cca 0,5 l vlažné vody, aby se aktivní látky dostaly do systému.
Nepoužívejte horkou vodu!
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DRAVEX® BIO
BEZPEČNOST PRÁCE
UPOZORNĚNÍ
Pouze pro profesionální použití!

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

900 ml láhev

246 110

5 l kanystr

246 115

25 l kanystr

246 125

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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