РЕФЕРЕНЦІЇ ПРО РЕГУЛЯРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Регулярне застосування біоензимних препаратів на об'єкті Mc Donald's,
розташованому за адресою вул. Мілади Горакове, 1066/98, Прага-7
Починаючи з 2006 року фірма «Петр Мразек» регулярно проводить застосування
біоензимних препаратів для водостічної системи у вище зазначеному об'єкті. Йдеться
про препарати, які виробляє ТОВ «Bioporospect», а конкретно йдеться про промислові
концентрати «БIO-P2» і «БIO-P3».
В даний час проводиться застосування 20л розчину через кожні 3 місяці. Завдяки
застосуванню цих препаратів вдається утримати водостічну систему в працездатному
стані. «БIO-P3» прискорює видалення органічних нечистот, а «БIO-P2» розщеплює
жири на речовини, які вже не володіють відповідними властивостями жирів. Завдяки
розчину цих двох препаратів у вище зазначеному об'єкті значно зменшується ризик
виникнення несподіваної аварії водостічної системи, обмежується неприємний запах,
підвищується гігієнічний рівень об'єкта без застосування небезпечних хімікатів.
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RBFERENCE O PRAVIDELNE APLIKACI
Pravidelnéaplikace bioenrymatických přípravkůpro provozovnu Mc Donald's, Milady
Horákové 10óó/98,Praha 7
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Firma Petr Mrazek od roku 2006 provádípravidelnéaplikacebioenzymatickýchpřípravkůdo
provozovny.Jednáse o přípravkyvýrobceBioporospect,s.r.o.,
odpadníhosystánu výšezmíněné
jedná
konkrétněse
o prumyslovékoncentrátyBIo-P2 a BIo-P3.
V současné
době se provádíaplikace20l roztokukaždé
udržet
3 měsíce.Týo aplikacepomráhají
odpadnísystán v provozuschopnánstavu.BIO.P3 urychlujeodstranění
organickénečistotya BIoP2 štěpítuky na látky,kteréuŽ nemajínevhodné
vlastnostituků.Roáokem těchtodvou přípravků
provozovna
zmíněná
velmi
sniŽuje
riziko
náhlé
havárieodpadníhosystému,
omezuje
ýše
nepříjemnýzápach,zvyšujehygienickouúroveňprovozu atobez pouŽítí
nebezpečených
chemikálií.
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