
БІО-Р1 ПОЖИРАЧ НЕЧИСТОТ - ДЛЯ СЕПТИКІВ 
 

Біологічний препарат з вмістом природних бактерій та 
ензимів, призначений для розкладання та ліквідації 
органічних нечистот в СЕПТИКАХ, ВИГРІБНИХ 
ЯМАХ, ДВОРОВИХ ТУАЛЕТАХ та 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ. Значно 
обмежує виділення неприємного запаху та запобігає 
утворенню патогенних мікроорганізмів. Біопрепарат не 
токсичний для людини, тварин та рослин. Відновлює 
природний процес розкладання відходів. 
 
Застосування в септиках та вигрібних ямах: 
Після внесення біопрепарату до септику,суміш природних 
бактерій та ензимів  розкладає його вміст на воду, 
вуглекислий газ та невелику кількість осаду. При 
регулярному застосуванні біопрепарату, септик перестає 
виділяти неприємний запах та значно продовжується 
інтервал вивозу септику, що забезпечує заощадження 

коштів і часу з цим пов’язаних. При наявності в септику відводу надлишкової води, даний септик може 
працювати практично в автономному режимі, без необхідності його вивозу.  
Біорепарат можна застосовувати цілий рік і в зимовий період року, так як септик зимою не замерзає 
 
Застосування в дворових туалетах: 
Після внесення біопрепарату, бактерії та ензими розпочнуть процес утилізації вмісту дворового туалету 
з подальшим зникненням неприємного запаху.Повне розкладання екскрементів та туалетного паперу 
надійде протягом 2-3 місяців.При використанні біопрепарату в сухих дворових туалетах необхідно, 
хоча б 1 раз на тиждень, вміст сухого туалету полити водою. 
 
Специфікація: 
Кількість спор мікроорганізмів / Bacillus subtilis /в одному грамі продукту  
відповідає  >= 1 x 107 організмів / грам. 
Оптимальний рівень PH =  5,0 - 7,5 
Оптимальні теплоти використання від 5 до макс. 40 °C 
 
Форма упаковки: 
Вакуумна упаковка з ПЕТ-ПЕ плівки в картонній коробці, НЕТТО: 100г. 
 
Строк придатності: 
3 роки від терміну виготовлення. 
 
Інструкція для застосування: 
Вміст пакету розчинити у 2 літрах теплої води (30-40 °C), та протягом приблизно 20 - 30хв. час від часу 
помішувати. Після цього розчин вилити до септика або вигрібної ями.  
 
Регулярна місячна норма для септика об’ємом до 5м3 становить 100г біопрепарату, що забезпечує 
безпроблемне функціонування системи та ліквідує неприємний запах. 
 
Розчин біопрепарату необхідно використати максимально до 1 год. від початку приготування. 
 
Для запуску процесу біологічної очистки в септику до 5м3, рекомендуємо протягом першого 
місяця вносити в септик підвищену кількість біопрепарату, а саме: по 2 упаковки  Біо-Р1 один раз 
на місяць , або по 1-й упаковці кожних 14 днів.Надалі вносити в септик по 1-й упаковці вагою 
100г один раз на місяць. 
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Додаткові застереження: 
1.Препарат потрібно розмішувати в пластмасовій чи скляній ємності неметалевим предметом. 
2. Розчин застосовувати краще на ніч,або найкраще на вихідні,коли відсутня або мінімальна 
завантаженість каналізаційної системи. 
3.Щонайменше 24 години після застосування не використовувати кислоти, луги, відбілюючі та 
дезінфікуючі хімічні засоби, так як це значно знижує активність препарату. 
4.Після роботи вимити руки, при попаданні в очі - виполокати водою. 
5.При випадковому внутрішньому вживанні - негайно випити кілька склянок води і викликатиблювоту. 
6.Всі препарати зберігати в сухому місці. Оберігати від дітей, оберігати від морозу та прямих сонячних 
променів. 
 
 
Виробник: Bioprospect s.r.o.,Чехія 
Телефон : +3 809 74984499, e-mail: info@bioenzym.com , web: www.bioenzym.com 
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Дозування септик об’ємом до 5м3 септик об’ємом до 10м3 
Стартова доза (протягом 1-го місяця) 200г. ( 2 упаковки ) 400г. ( 4 упаковки ) 
Наступні внесення (2-й та подальші місяці) 100г. ( 1 упаковка ) 200г. ( 2 упаковки ) 


