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БиоСмарт е течен препарат, съдържащ подбрани микроорганизми, ензими и парфюм за БиоСмарт е течен препарат, съдържащ подбрани микроорганизми, ензими и парфюм за 

биологичен контрол на миризми. биологичен контрол на миризми. 

  

Откъде идват миризмите в канали и тръбни системи?   Откъде идват миризмите в канали и тръбни системи?   

Отделянето на неприятни миризми e резултат от неконтролирана ферментация (гниене).  Отделянето на неприятни миризми e резултат от неконтролирана ферментация (гниене).  

Гниенето е процес на ферментация на вещества от органичен произход, отложени по стените  Гниенето е процес на ферментация на вещества от органичен произход, отложени по стените  

на тръби и канали, при който преобладават анаеробни бактерии, т.е. такива, които работят на тръби и канали, при който преобладават анаеробни бактерии, т.е. такива, които работят 

без или с оскъдно съдържание на кислород. Като резултат процесите на ферментация са  без или с оскъдно съдържание на кислород. Като резултат процесите на ферментация са 

непълни и се образуват неприятни миризми от вещества, съдържащи азот и сяра.   непълни и се образуват неприятни миризми от вещества, съдържащи азот и сяра.  

  

Как действа БиоСмарт ? Как действа БиоСмарт ? 

БиоСмарт е течен препарат на основата на микроорганизми, които живеят и се размножават 

използвайки отпадъците като източник на храна. За целта произвеждат ензими, които разрушават 

сложните органични молекули на по-прости. Впоследствие те влизат в клетките на микроорганизмите, 

където и завършва процеса на разграждане. Поставени в тръбната система микроорганизмите се 

закрепват върху отлаганията (Фиг.1.

БиоСмарт е течен препарат на основата на микроорганизми, които живеят и се размножават 

използвайки отпадъците като източник на храна. За целта произвеждат ензими, които разрушават 

сложните органични молекули на по-прости. Впоследствие те влизат в клетките на микроорганизмите, 

където и завършва процеса на разграждане. Поставени в тръбната система микроорганизмите се 

закрепват върху отлаганията (Фиг.1.) и започват своята работа до пълното разграждане на органичните 

вещества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. Натрупване на отлагания в отходни тръби и формиране на миризми 

 

Предимства 

 бързо и ефективно разграждане на мазнините и другите отпадъци в канализацията 

 отсъствие на вредни вещества 

 премахване на неприятните миризми 

 продукт, безопасен за сифоните, тръбите и решетките, както и за човешкия организъм 
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натрупване по стените на тръбите 



 

 

           Указания за употреба 

БиоСмарт е готов за употреба продукт.През първата седмица от програмата за третиране 

използвайте БиоСмарт без разреждане.При поддържащо третиране разредете необходимото количество 

БиоСмарт с леко топла вода в съотношение 1:5. За по-добър ефект препоръчваме третирането с 

БиоСмарт да се извършва в часовете, когато канализационната мрежа няма да се използва известно 

време (например вечер преди лягане или сутрин след сутрешния тоалет). 
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           Първа седмица на третиране 

Налейте по 20 мл. БиоСмарт във всяка канална решетка или сифон.Повтаряйте процедурата 

ежедневно през цялата седмица. 

      

           Поддържащо третиране 

След първата седмица използвайте БиоСмарт  един път седмично в количество 20 мл. БиоСмарт, 

разреден в 100 мл. леко топла вода (съотношение 1:5) за всяка една канална решетка или сифон (пример 

– 30 сифона х 20 мл. = 600 мл. Разредете 600 мл. БиоСмарт в 3 л. вода и налейте равномерно в 30-те 

сифона). 

 

Опаковка 

Пластмасови бутилки по 1 л. 

Съхранение и безопасност 

Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата.  

 

 


