
Popis BACTISAN SEPTIK 500g (baktérie do žumpy, septiku)

Extra účinný –     obsahuje     400 miliárd     baktérií     v 0,5 kg balení

Certifikované, bio-enzymatické baktérie do žumpy a septiku. (Sú schopné rastu 
za prítomnosti kyslíka, alebo bez kyslíka).

Prírodný bio-enzymatický výrobok pre likvidáciu zápachu a organických usadenín vo 
Vašom septiku či žumpe.

Extra účinný BACTISAN SEPTIK je prostriedok určený pre rozklad organických nečistôt, usadenín
a kalov v žumpách a septikoch. Vďaka pôsobeniu baktérií a nimi tvorených enzýmov dochádza k 
skvapalneniu pevného organického odpadu, ktorý sa zmení v nezapáchajúcu kvapalinu. Kvapalinu 
možno následne bez problémov čerpať, nedochádza k upchávaniu kanalizácie ani prípadných 
trativodov. Vďaka pravidelnému používaniu nieje potrebné časté a nákladné vyvážanie a čistenie 
septiku alebo žumpy, kvôli predtým tvoriacim sa usadeninám, ktoré znižovali využitelný obsah 
žumpy, alebo septiku a vývoz musel byť teda častejší. Všetok organický odpad sa rozkladá najmä 
na vodu a CO2.

 

Bakteriálna sila:

Predajom bakteriálnych prípravkov sa zaoberáme už cez 8 rokov a vieme, že pri výrobe kvalitných 
a naozaj veľmi účinných bakteriálnych zmesí je veľmi dôležitá bakteriálna sila prípravku (alebo 
počet baktérií, ktorý daný výrobok obsahuje). Čím vyšší obsah baktérií prípravok obsahuje, tým 
stúpa i jeho bakteriálna sila. Z toho dôvodu uvádzame u každého nášho prípravku počet baktérií ! 
Deklarujeme tým, že naše prípravky obsahujú veľké množstvo baktérií, ktoré pomáhajú veľmi 
účinne zlikvidovať zápach aj organický odpad!   

 

Bakteriálne prípravky sú z mikrobiologického hľadiska nezávadné a obsahujú v 1 gramu cca:

• 12,4 . 109 kultivovateľných baktérií 



• 9,6 . 109 mesofilních baktérií 

• 9,8 . 109 sporulujúcich baktérií. 

Neobsahujú koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, plesne a kvasinky!

 

72% baktérií má schopnosť rastu pri anaeróbnych podmienkach (bez kyslíka).

VÝHODY:

+ Odstraňuje zápach zo septika, alebo žumpy

+ Rozloží usadeniny a kaly

+ Mení tuhý organický odpad na vodu

+ Rozloží aj toaletný papier

+ Šetrí peniaze za častý vývoz septika, alebo žumpy

+ Nepretržité čistenie septika a žumpy  

NÁVOD NA POUŽITIE:

Potrebné množstvo suchej bakteriálnej zmesi nasypte do vlažnej vody v pomere 1 odmerka: 2 
litrom vody. Premiešajte a nechajte 45 min. aktivovať. Následne roztok nalejte prostredníctvom WC
do odpadového systému. Dávkujte raz mesačne jednu odmerku na 2 m³ objemu žumpy alebo 
septika, prvú dávku musíte strojnásobiť na 3 odmerky pre 2 m³ objemu žumpy, alebo septika.  

UPOZORNENIE:

• Pri aplikácií musí byť septik naplnený aspoň do 1/3 objemu 
• Pri aktivácií nasypte výrobok BACTISAN SEPTIK vždy do vody, nie naopak 
• Po aplikácií cez sociálne zariadenie odpadové potrubie prepláchnite malým množstvom 

vody, aby sa výrobok dostal do septiku, alebo žumpy (ideálne je prípravok “spláchnuť”) 
• Nepoužívajte súčasne agresívnu dezinfekciu, alebo kyseliny a lúhy 
• Po dávkovaní nedoporučujeme vyvážať žumpu či septik po dobu cca troch týždňov 
• Nikdy neaplikujte bakteriálny výrobok priamo bez aktivácie 
• Nezabudnite na pravidelné dávkovanie, inak sa biologický proces preruší 
• Neaplikujte bakteriálny výrobok priamo na suchý povrch žumpy, septika 
• Skladujte v suchom prostredí pri teplote 5 až 20 °C v uzavretej dóze. 
• V prípade kontaktu prípravku s pokožkou alebo očami opláchnite toto miesto vodou. 
• Chráňte pred deťmi. 

DÁVKOVANIE: 

Dávkujte raz mesačne jednu odmerku na 2 m³ objemu žumpy alebo septika, prvú dávku musíte 
strojnásobiť na 3 odmerky pre 2 m³ objemu žumpy alebo septika.



BALENIE: 0,5 kg dóza

(plná odmerka je cca 25gr. zmesi)

ZÁRUČNÁ DOBA: 12 mesiacov od otvorenia.

 

Bakteriálne prípravky sú z mikrobiologického hľadiska nezávadné a obsahujú v 1 gramu cca:

• 12,4 . 109 kultivovateľných baktérií 

• 9,6 . 109 mesofilních baktérií 

• 9,8 . 109 sporulujúcich baktérií. 

Neobsahujú koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, enterokoky, plesne a kvasinky!

 

72% baktérií má schopnosť rastu pri anaeróbnych podmienkach.
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