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БиоСтарт  е течен препарат на базата на микроорганизми и ензими, специално  БиоСтарт  е течен препарат на базата на микроорганизми и ензими, специално  
подбрани за разграждане на мазнини, мастни киселини, масла, нишесте и протеини. подбрани за разграждане на мазнини, мастни киселини, масла, нишесте и протеини. 

БиоСтарт  е предназначен за отпушване и почистване на сифони, решетки, канали, БиоСтарт  е предназначен за отпушване и почистване на сифони, решетки, канали, 
повърхности и  мазноуловители в хотели, ресторанти, столове на болници, клиники,  повърхности и  мазноуловители в хотели, ресторанти, столове на болници, клиники,  

старчески домове, училища, гимназии, университети, казарми, учреждения. старчески домове, училища, гимназии, университети, казарми, учреждения. 

  

Проблеми и поддръжка на мазноуловители и отходни тръби: Проблеми и поддръжка на мазноуловители и отходни тръби: 

Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни 

отпадъци по стените на тръбите. Това натрупване се получава най-вече поради температурната разлика 

(Фиг.1

Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни 

отпадъци по стените на тръбите. Това натрупване се получава най-вече поради температурната разлика 

(Фиг.1). С времето, органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или 

под налягане не е достатъчна да отстрани отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на 

химически препарати може да повреди системата и да доведе до нужда от скъп и труден ремонт. 

Натрупването на органични отлагания води до формиране на неприятни миризми, които не могат да се 

отстранят по никакъв начин.  

Мазниноуловителите (Снимка #2) се поставят в ресторанти и столове с цел задържане на излишъка от 

мазнини да премине в канализацията. Основните проблеми с тях са: нужда от често изпразване, 

струващо пари и време; залпово преминаване на мазнини в канализацията и пречиствателната станция. 

 

              
       Фиг.1: Запушване/затлачване на отходни тръби    Снимка 2: Мазноуловител преди почистване   

 

Как действа БиоСтарт ? 

БиоСтарт е на основата микроорганизми и ензими. В началото, свободните във формулировката 

ензими липаза и амилаза разграждат съответно мазнините (основен компонент в месото) и нишестето 

(основен компонент в картофите, хляба и ориза). Микроорганизмите довършват процеса като усвояват 

мастните киселини, захарите и протеините до крайният резултат на процеса – получаване на 

Въглероден двуокис и вода.  

 

 

Натрупване по стените  

 

 



  

  

Предимства на БиоСтарт : Предимства на БиоСтарт : 
 Бързо втечняване и хидролиза на мазнини и нишесте  Бързо втечняване и хидролиза на мазнини и нишесте 

 Действително Действително разграждане на мазнините вместо пропускането им в канализацията 

 Предпазва от затлачване и „връщане” на канализацията 

 Природен продукт без абсолютно никакво съдържание на сода или киселина; безопасен за тръби и 

мазниноуловители 

 Напълно екологично чист продукт, подпомагащ ефективността на цялостната система за обработка 

на отпадъците 

 

Указания за употреба при отходни тръби и мазноуловители: 

Излейте 200 – 300 мл. от БиоСтарт в сифона, решетката или тръбата. За предпочитане е да 
разредите количеството продукт в около 1 л. вода преди ползване. Изчакайте около 1 – 2 часа, което 

зависи от количеството натрупани мазнини. Изплакнете с малко вода. Повторете процедурата при 

необходимост.  

 

Опаковка: 

Пластмасови шишета от по 1 л. 

 

Съхранение и безопасност: 

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Избягвайте инхалиране. Избягвайте достъп до очите. Не пое-

майте през устата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа. 
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