Chrisal
Ūdens attīrīšanas sistēmu tīrīšanas līdzekļi

PRECES NOSAUKUMS
BAC Unblocking Agent
Videi draudzīgs novadcauruļu tīrītājs, kas balstīts uz
probiotisko baktēriju kultūrām. Tas ne tikai likvidē
aizsprostojumus, bet arī pilnībā iztīra novadcaurules. Īpaši piemērots visu veidu novadcauruļu aizsprostojumu
likvidēšanai.
- Drošs izmantošanai arī tualetes aizsprostojumu
likvidēšanai.
- Mikrobioloģisks produkts, kas īpaši izstrādāts, lai
novērstu aizsprostojumus un nepatīkamas smakas.
- Atjauno bakteriālo kultūru tauku slazdos.
- Ir neagresīvs.
BAC Grease Trap Cleaner
Ļoti koncentrēts stabilizētu baktēriju sporu maisījums,
izmantošanai tauku slazdos. - Kontrolē smaku problēmu.
- Pasargā caurules no aizsprostojumiem.
- Samazina nepatīkamo smaku rašanās risku.
- Veicina mikrobioloģisko aktivitāti tauku slazdos.
- Palielina efektivitāti, jo tauku slazdus var iztukšot
retāk.
BAC Waste Water Controller
Ļoti koncentrēts stabilizētu baktēriju sporu maisījums,
kas paredzēts notekūdeņu attīrīšanai.
- Kontrolē smaku problēmu.
- Samazina COD, BOD un peldošo cieto vielu daudzumu
notekūdeņos.
- Ekonomisks.
- Piemērots visa veida notekūdeņu sistēmām.

PIP AquaClear
Spēcīgs probiotiku koncentrāts akvāriju tīrīšanai un
uzturēšanai.- Daudzos akvārijos, biofilmu veidošanās
rada netīrumus filtros, ūdens kļūst tumšs un sāk attīstīties
patogēni. Šis produkts aktīvi cīnās ar biofilmas
saistošajām matricas sastāvdaļām, tāpēc ūdens atkal ir
tīrs, dzidrs un higiēnisks.
- Pateicoties tā neitrālajam sastāvam, produkts ir pilnīgi
nekaitīgs un to var droši izmantot visa veida akvārijos.

PIP Aquasan
Spēcīgs probiotiku koncentrāts mazu dīķu vai āra
peldbaseinu (līdz 100 m3) uzturēšanai.
- Produktu var ievadīt ūdens sistēmā caur rezervuāru vai
sūkni.

PIP Aquasan Pro
Spēcīgs probiotiku koncentrāts lielu ūdens daudzumu (no
100 m3), piemēram, lielu dīķu (golfa laukumos), ezeru
un āra dīķu uzturēšanai.
- Produktu var ievadīt ūdens sistēmā caur rezervuāru vai
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- Produktu var ievadīt ūdens sistēmā caur rezervuāru vai
sūkni.

PIP Aquatec Cleaner
Spēcīgs, putojošs probiotiku tīrīšanas līdzeklis lielu
industriālo ūdens sistēmu, piemēram, dzesēšanas un
ūdens apstrādes sistēmu periodiskai tīrīšanai.
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PIP Aquatec
Spēcīgs probiotiku koncentrāts lielu industriālo ūdens
sistēmu apstrādei un uzturēšanai. - Produktu var ievadīt
ūdens sistēmā manuāli vai izmantojot dozatoru.
- Pulsveida dozēšana nodrošina labāku rezultātu nekā
nepārtraukta dozēšana.
- Ja rodas pēkšņas problēmas ar ūdeni, ievadiet sākotnējo
devu atkārtoti uz īsu laika posmu.

PIP Plus Water
Spēcīgs probiotiku koncentrāts ūdens sistēmu tīrīšanai. Daudzās ūdens sistēmās, biofilmu veidošanās veicina
aizsprostojumus, samazina produktivitāti un attīsta
patogēnu rašanos. PIP Plus Water aktīvi ietekmē
biofilmas saistošās matricas sastāvdaļas, visu cauruļvadu,
sūkņu un rezervuāru tīrīšanu un uzturēšanu.
- Pateicoties tā neitrālajam sastāvam, produkts ir pilnīgi
nekaitīgs un to var droši izmantot visa veida ūdens
sistēmās.
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