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BIOCLEAN
הוראות שימוש
"ביוקלין" הינו חומר ידידותי לסביבה ולמשתמש .החומר אינו רעיל ,אינו מסוכן ואינו מפיץ ריח
ביוקלין מסופק בקופסת פלסטיק המכילה אבקה יבשה וכפית מדידה .יש לשמור על הכפית והאבקה יבשות.
יש להכין מנת טיפול לכל נקודת ניקוז .מנת טיפול מורכבת מכפית מדידה שטוחה של אבקה שעורבבה בתוך מיכל הערבוב עם חצי ליטר
של מים פושרים .יש לערבב היטב את האבקה והמים בעזרת כלי אחר  -לא בעזרת כפית המדידה שהגיעה עם המוצר.
יש למזוג לכל נקודת ני קוז מנה של ביוקלין ,לכל כיור ,אמבטיה ,מקלחת ,גורס אשפה,פתח יציאה של מכונת כביסה ופתחי ביקורת
ברצפה .במידה והבית מחובר לבור ספיגה יש למזוג מנה של ביוקלין גם לאסלות .מומלץ להתחיל לטפל בבור הספיגה לפני הטיפול
הביתי( .ראה הוראות שימוש נפרדות לבור ספיגה /מיכל ספטי).
בבניינים רבי קומות יש להתחיל את הטיפול מהקומה הנמוכה ביותר –מרתף או קומת קרקע .יש לבצע טיפול בן חמשה ימים בכל קומה
ולאחר מכן לעבור לקומה מעל.
במקרה ונמצאה בעיה בקו הראשי של הבניין ,שמרחקו מהבניין מעל שלושים מטר ,יש להכפיל את המינון על פי אורך הצנרת .לדוגמא
לצנרת של ששים מטר יש לשים מנה כפולה של חומר ולצנרת של תשעים מטר יש לשלש את המנה.
אין להשתמש בחומרים כימים חריפים בעת השימוש ב "ביוקלין" – רשימת חומרים אסורים לשימוש ומומלצים לשימוש נתן לקבל
במחלקת שרות לקוחות שלנו ובאתר האינטרנט .שימוש במי פה מחייב שטיפתם לאסלה ובאם חייבים להשתמש בכיור יש לשטוף עם
כמות מים גדולה.
שימוש בביוקלין
היות ואין לנו כל מידע על מצב מערכת הביוב בבית או בבית העסק אנו ממליצים לפעול בתחילת הטיפול באופן הבא:







בצע טיפול ראשוני בכל נקודה פעם ביום במשך שלושה עד ארבעה ימים רצופים .ערבב את האבקה עם מים פושרים בכוסית
המדידה,עד לסימון הקו,נער והמתן  10דקות.
יש לבצע את הטיפול בזמן שהמערכת אינה פעילה – שש שעות לאחר הטיפול אין להזרים מים (מומלץ לטפל לפני השינה או לפני
יום העבודה) .כל זאת על מנת לאפשר לבקטריות והאנזימים לבצע את עבודתן.
במקרה שלריח חזק או סתימה בתחילת הטיפול ,יש להגביר את כמות החומר שלוש עד ארבעה כפיות לכל מנה ,מה שיזרז את
אכילת הפסולת/סתימה בצנרת ויאפשרו מעבר חלק של המים.
לאחר שימוש של שבוע עד שלושה שבועות תשתפר זרימת המים בצנרת .יש מקרים בהם עלולה להיווצר סתימה בגלל
השתחררות של גושי פסולת בצנרת.זהו סימן שהחומר אכן עובד ומנקה את הפסולת מדפנות הצנרת והוא פשוט "נופל" בדרכו
החוצה .במקרה כזה יש להגביר את הטיפול ולהוריד מנה נוספת למערכת.
במקרה וביוקלין כשל בפתיחת הסתימה כנראה שמדובר ב סתימה פיזית (מתכת ,בטון ,פלסטיק…) ויש להשתמש בכלי מכני
כדי לשחרר את הצינור.
לאחר הטיפול הראשוני יש לבצע טיפול פעם בחודש בלבד

שימושים וטיפולים נוספים:




שיער מתפרק לאט מאד ולעיתים מצטבר בכמויות גדולות .הצטברות רבה מחייבת טיפול של  30-60יום ,אלא אם פותחים את
הסתימה באופן ידני ולאחר מכן מתחילים טיפול תקופתי ,שימנע הצטברות מחודשת של שיער במערכת.
ריחות מטוחן האשפה .יש לערבב מנה של ביוקלין עם חצי ליטר מים ,להפעיל את הטוחן ולשפוך את החומר פנימה .הפסק את
הטוחן מיד עם סיום שפיכת החומר .אין להשתמש בטוחן למשך חמש שעות .יש לחזור על הטיפול במידת הצורך.
לשאלות נא לפנות לחברת ביוקלין פתרונות אקולוגיים בע"מ
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