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Био Куб е биологичен препарат за поддръжка на писоари и тръбни системи в чист  Био Куб е биологичен препарат за поддръжка на писоари и тръбни системи в чист  

вид и без миризма.  вид и без миризма.  

Проблеми при поддръжка на писоари Проблеми при поддръжка на писоари 

  Писоарите изискват постоянно почистване. Те са източник на неприятни миризми дори при 

ежедневна поддръжка. Урината, макар и почти без мирис, съдържа микроорганизми, които разграждат 

някои от компонентите й и водят до образуване на силна миризма, подобна на тази от амоняк.  

  Писоарите изискват постоянно почистване. Те са източник на неприятни миризми дори при 

ежедневна поддръжка. Урината, макар и почти без мирис, съдържа микроорганизми, които разграждат 

някои от компонентите й и водят до образуване на силна миризма, подобна на тази от амоняк.  

Как действа Био Куб? Как действа Био Куб? 

Пикочната киселина е изградена от неразтворими компоненти, които образуват отлагания в 

писоарите. В екстремни случаи, тези натрупвания водят до запушване на тръбите. Микроорганизмите в 

Био Куб разрушават пикочната киселина до напълно немиришещи продукти, като при това се намалява 

рН-то на средата и се отстранява възможността за отлагане на калциев карбонат (котлен камък).  

Пикочната киселина е изградена от неразтворими компоненти, които образуват отлагания в 

писоарите. В екстремни случаи, тези натрупвания водят до запушване на тръбите. Микроорганизмите в 

Био Куб разрушават пикочната киселина до напълно немиришещи продукти, като при това се намалява 

рН-то на средата и се отстранява възможността за отлагане на калциев карбонат (котлен камък).  

Указания за употреба: Указания за употреба: 

Поставете едно кубче от Био Куб на дъното на писоара (виж Снимка #1Поставете едно кубче от Био Куб на дъното на писоара (виж Снимка #1 и #2). Поставете ново 

кубче, когато старото достигне около 10% от първоначалния си размер. При общ писоар, поставете по 1 

кубче на всеки 50 см. разстояние в улея. 

                           

         Снимка #1: Поставяне на Био Куб                         Снимка #2: Поставяне на Био Куб  

Пример на приложение: 

Място: Кафенето на казино Montesson, Франция 
Работно време: всеки ден от 11:00 – 16:30 и от 18:30 – 22:00; 
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         Ден 2               Ден 25 

Аромат:         +              /          

Заключение:  

 2/ Ароматизиране на писоара = 24 дни 

 

 Био Куб: 

кочна киселина

 1/ Продължителност на употреба = 26 дни

 

Предимства на

 Отстранява накип от пи  

зми Отстранява мири  

  

 Помага за трансформиране на  писоари в писоари, поддържани с по-малко вода  

Опаковка 

  Бидони с 10 бр. Х 40 гр. кубче

и безопасност 

 Съхранявайте в студено и сухо помещение.  

 

 Бавно разтваряне

 Недразнещ (Хi)  

 Добър външен вид (не се пени) 

 класическите

та 

Съхранение 


