
  

                                                 BIO - STOP 
Bioloogiline vahend kanalisatsioonitorude ummistuste 

kõrvaldamiseks. 
 

 
 
 

 

 
Omadused: 

Vedel kontsentreeritud bioloogiline vahend, mis põhineb 
hoolikalt selekteeritud mikroorganismidel, 

stabilisaatoritel, toitainetel ja ensüümidel. Ideaalselt sobib 

esma- ja järeltöötluse jaoks bioaktivaatoritega. 

 

Kasutusala: 

Kanalisatsioonisüsteemide ja sifoonide ummistuste 
kõrvaldamine ja läbipesu; septiliste mahutite, bioloogiliste 

filtrite, korpuste, puurkaevude ja õlipüüdurite puhastus. 

Orgaanilise aine lagunemise lõhna kõrvaldamine. 

Rakendusalad: 

Elumajad, haiglad, sööklad, restoranid, hotellid, 
turud, basseinid, spordikeskused, meditsiiniasutused, 

hambaarstid, veterinaarkliinikud, koolid, 

loomakasvatus ja kalatööstus, liha- ja piimatootmine, 
joogitootmine, toiduainetööstus ja põllumajandus 

tervikuna. 

 
 

Füüsikalised ja keemilised omadused: 

Füüsiline olek vedelik 

Värvus roheline 

Lõhn lõhnatu 
pH 7,0 +/-0,5 

Erikaal: 1,00 +/-0,02 g/ml 

200 C juures 
Lahustuvus(ed):  täielikult vees lahustuv 
Biolagunduvus: toode ei sisalda aineid, 

mille suhtes kohaldatakse biolagunduvuse 

seadusandlust. 
Bakterite arv U.f.c:  min. 25.000.000/ ml 

Bakterite kogusus: Bacillus (mitte-GMO) 

stabiliseeritud looduslikud eosed 

Ensüümid: amylases, cellulases, 
lipases, proteases, xylanases. 

Metaboolsus: fuusiivne anaeroobne ja 

aeroobne 

Toksilisus: puudub 
Säilitamise ja kasutamise temperatuur: 5 ° C - 45 ° C 

Kasutamise pH: 5, 



  
Protsessi kirjeldus: 
Tootes sisalduvad bakterid söövad orgaanilisi jäätmeid, 

töötlevad ja muundavad seda ensüümide abil 

süsinikdioksiidiks ja veeks, põhjustamata ebameeldivaid 
lõhnu. 

Ensüümid toimivad keemiliste katalüsaatoritena, 

lagundades orgaaniliste jäätmete suuri molekule (valke, 

rasvu, süsivesikuid), moodustades väiksemaid molekule, 
mis bakterid kergesti imenduvad. 

 

BIO – STOP kõrvaldab järgmisi jäätmeid: 

- inimeste ja loomade väljaheited, uriini ja muud 

- veri; 
- toidujäätmed; 

- rasvained; 
- seep ja detergendid; 

- tselluloos, tärklis, suhkur. 

 

Eelised: 

-Ebameeldivate lõhnade kõrvaldamine; 
-Ummistuste kõrvaldamine; 

-Pindade bioloogiline desinfitseerimine; 

-Abi vee puhastamisel; 

-Ohutute ja mittetoksiliste ainete kasutamine; 
-100% biolagundatavus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoiatus: 

Enne kasutamist lugeda läbi kemikaali ohutuskaart. 

Kasutamisjuhend: 

 Esmane šokitöötlus: kasutada BIO-STOP 30 päeva 

jooksul (algusperiood) kaks korda suuremas koguses, 

kui on näidatud alljärgnevas tabelis. 
 Jooksevtöötlus: doseerida BIO-STOP käsitsi või 

doseerimisseadmetega ja lasta vahendil mõjuda nii 

kaua kui võimalik, näiteks jääda ööseks. 

 
 

Hoiatus: 
Ärge kasutage samaaegselt happeid ja leeliseid 

sisaldavaid aineid, pleegitusainet, 

desinfitseerimisvahendeid, mineraalide eemaldamise 
vahendeid, keemilisi vahendeid ummistuste 

eemaldamiseks, pesuvahendeid, keemiatooteid 

üldiselt. 
 

 
 

Töötlemiskoht 
 

Põhiparameeter 
 

Doseerimiskogus 

Kanalisatsioon 

sifoonid 

Sõltub torude pikkusest ja 

seisundust 

100 – 300ml 

2xnädalas või 
rohkem 

 

 

 

Septilised mahutid 

Puurkaevud 

 

Mahuti maht: 5m3 

Mahuti maht: 10 m3 

Mahuti maht: 20 m3
 

 

120-200 ml päevas 

 

 

150-300 ml päevas 

 

200-500 ml päevas 

 

 
Õlipüüdurid 

restoranides 

Kuni 100 külastajat päevas 200-250 ml päevas 

 
500-1000 külastajat päevas 

200-400 ml päevas 

 
1000-2000 külastajat päevas 

400-600 ml päevas 

 

 

 

 

 

 

Informatsioon, mis on siin kasutatud, põhineb meie viimastel andmetel ja praktikal. Ülalpool toodud andmed ei moodusta 
garantiid ja ei too kaasa juriidilist vastutust.. Antud toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. 
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www.profkeemia.ee, info@profkeemia.ee, company@profkeemia.ee 

tel: +37256700439 

 


	Omadused:
	Kasutusala:
	Rakendusalad:
	Füüsikalised ja keemilised omadused:
	Protsessi kirjeldus:
	BIO – STOP kõrvaldab järgmisi jäätmeid:
	Eelised:
	Hoiatus:
	Kasutamisjuhend:
	Hoiatus: (1)

