רוטקס ® ROOTX

אל תאפשר לשורשים להרוס את הצנרת שלך!
 01דקות פעם בשנה ולא יהיו שורשים בביוב
*.יש לבצע חיתוך שורשים לפני השימוש,לאחר החיתוך ,יש להשתמש בחומר מיד!
אין להשתמש ב ® Rootxבזמן סתימה או סתימה חלקית!
מידע כללי –  MSDSשל החומר קיים באתר הביתwww.bioclean.co.il:
® Rootxהינו קוטל שורשים המותאם ספציפית לתנאים הייחודים במערכת הביוב Rootx® .מורכב משתי אבקות
המופרדות ע"י מחיצה :במחיצה אחת אבקה מקציפה ובשניה אבקה פעילה .בערבוב שתי האבקות בתוספת
של מים ,החומר מקציף .ביכולתו של הרוטקס למלא את כל חלל הצינור
אין לאחסן חלק מהחומר לשימוש במועד אחר!
 אין לפתוח את הקופסה לפני שימוש בפועל
 את הטיפול ב® Rootxמומלץ לבצע דרך תא ביקורת ( )manholeבחצר או דרך האסלה.
 מומלץ לבצע את הטיפול ב® Rootxבשעות הערב מאחר שאין להשתמש במערכת כ 6 -עד  7שעות
לאחר הטיפול.
® ,Rootxקוטל שורשים במערכת הביוב ,מגיע באריזתו המקורית מארה"ב( 2lb Rootx® .כקילו) מתאים לטיפול
אחד בצינור קוטר  4צול ובאורך  22מטר.
מומלץ לבצע את הטיפול עד שעה לאחר חיתוך השורשים היות והשורש מפתח מעטה הגנה לאחר כשעה וחצי.
במידה ולא בוצע טיפול מיידי ,יש להמתין ששה עד שמונה שבועות עד לביצוע הטיפול.
הוראות שימוש לטיפול בצנרת
 .2לבש את הכפפות החד פעמיות שקיבלת ,ואת הנשם לאף.
 .2סובב את מכסה הקופסא ,שפוך את תכולת שתי האבקות לתוך דלי פלסטיק יבש ,מגובה נמוך מבלי
להעלות אבק.
 .0ערבב היטב את שתי האבקות בעזרת מקל בחישה יבש .אם הגבישים גדולים יש לפורר אותם עד כמה
שניתן.
 .4אל תוסיף לתערובת מים ואל תבצע את הערבוב בידיים!
לטיפול דרך תא ביקורת בחצר
מומלץ לבצע את הטיפול דרך תא הביקורת ,במקרה וזה לא אפשרי יש לבצע דרך האסלה ,כמוסבר בהמשך.
יש לשפוך את החומר לאחר ערבובו לתוך תא הביקורת ולהוסיף  15ליטרים של מים .
יש להשבית את הקו כ 6-7 -שעות!!!
לטיפול דרך האסלה
 .2בטרם שפיכת התערובת לאסלה יש לוודא שמיכל ההדחה מלא במים ,ובנוסף יש להצטייד ב 8-ליטר
מים.
 .2יש לבצע את הטיפול באסלה הקרובה ביותר לקו הביוב שבו קיימת בעיית שורשים.
 .0שים לב! בשימוש ל 22-מטרים שפוך את כל התערובת היבשה לאסלה והורד את המים מיד (מיכל
מלא) .הוסף את כל המים מהדלי לאסלה ,עד שהמים באסלה נקיים כפי שהיו לפני הטיפול.
 .4שים לב! ניתן לפצל את הטיפול לשני קווי ביוב של  8מטר כל אחד ,הקפד לחלק את החומר לשתי
מנות שוות ,ולהוסיף כמות מים בהתאם.
 .2יש להוריד את המים בניאגרה פעם אחת בלבד ולהשבית את הקו ל  6-7שעות!!!!
הוראות לטיפול בבריכה עם שורשים יש לחתוך ולנקות את הבריכה משורשים ולפעול.
אפשרות ראשונה
ראשית ,יש להרטיב את השורשים ,שחדרו/שנמצאים בבריכה ,לפזר אבקה (מעורבבת) של "רוטקס" על
השורשים הרטובים .האבקה תדבק לשורשים ותחסל אותם.
אפשרות שנייה
יש לקחת אבקה לאחר ערבוב של "רוטקס" ולשים בדלי יבש .להוסיף שני ליטר של מים החומר יקציף את
עצמו ותיווצר עיסה דביקה .קח מברשת צבע טבול בעיסה וצבע את דפנות הבריכה ואת השורשים.
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