
 

DuraCLEAN® B 500 W 

Produkt na kanalizačné a odpadové systémy 
 

DuraCLEAN® B 500 W tvorí zmes špeciálnych baktérií a enzýmov, ktoré rozložia a strávia oleje, 

tuky a ďalšie živočíšne odpady na jednoduché cukry, oxid uhličitý a vodu. Enzymatická zložka 

začne okamžite po aplikácii napádať povrchovú štruktúru tukov a olejov, čo následne umožní 

rýchlu penetráciu produktu a tým odstráni blokáciu potrubia a nežiadúceho zápachu. 

DuraCLEAN® B 500 W je schopný penetrovať aj do ťažko prístupných miest a dokonalo odstráni 

nežiadúce odpady. 

DuraCLEAN® B 500 W zaistí, aby odpadové potrubné systémy boli čisté, voľné  a bez zápachu. 

Produkt je použiteľný v potravinárskych prevádzkach, reštauračných zariadeniach, 

zariadeniach verejného stravovania, hoteloch, kuchyniach, nemocniciach, na jatkách, 

cateringových zariadeniach, v poľnohospodárstve, čističkách odpadových vôd 

a domácnostiach. 

Hlavné výhody : 

 100% biologický odbúrateľný 

 Ekonomický a priateľský k životnému prostrediu 

 Bezpečný podľa klasifikácie CHIP/COSHH 

 Bezpečný pre obsluhu - bez škodlivých chemikálií 

 Možná manuálna aplikácia a tiež automatickým dávkovaním 

 Bez zápachu a nebezpečia znečistenia okolia aplikácie 

 Odstraňuje príčiny nežiaduceho zápachu 

 Vysoká efektivita a dlhodobosť používania 

 Nie je nebezpečný pre ľudí a zvieratá 

 Znižuje náklady na následné opravy, čistenie a odstávky 

  

Použitie : 

Aplikujte manuálne do výlevky a prepláchnite vodou, voda je nosičom na miesto požadovaného 

pôsobenia. Je možná aj strojová aplikácia peristatickým čerpadlom. 

 

Doporučená aplikačná tabuľka : 

Miesto použitia             Inicializačná dávka   Udržovacia dávka 
Lapač tukov 250 ml V noci 250 ml 
Reštaurácia cez 50 miest 200 ml V noci 200 ml 
Kaviareň cez 75 miest 200 ml V noci 200 ml 
Grilovnie kurčiat 700 ml V noci 700 ml 

Mäsiareň 700 ml V noci 700 ml 
Pekáreň 500 ml V noci 500 ml 
Prípravňa rýb 150 ml V noci 150 ml 
Septiky 200 ml 50 ml týždenne 



 

Kalová nádrž 200 ml 50 ml týždenne 
Odpadová nádrž 200 ml 50 ml týždenne 
Prenosné toalety 20 ml 20 ml týždenne 
Psie exkrementy 20 ml 20 ml pri čistení 

 
 
 
 
 
 
 
 
Čističky 

Vyhnívacie nádrže 2 litre na 45 m3 vody na 
deň 

Opakujte inicializačnú 
dávku 3 dni, potom 
týždenne 500 ml na 4500 m3   

Kalové nádrže a jazierka Viď hore Viď hore 
 
Bitúnky 

Hlavný odpad        6 litrov na 450 m3 Opakujte inicializačnú dávku 
4 dni, potom denne 500 ml na 
4500 m3   

Bočný odpad 50 ml na 450 litrov na 
týždeň 

50 ml na 450 litrov na týždeň 

Lapač tukov 200 ml na 450 litrov denne 
 

Poľnohospodárske odpady 

Budovy a podlahy 1 liter na 10 ton váhy zvierat 1 liter na 2 týždne, potom 500 ml 
na           týždeň 

Odpadové jamy a rybníky 1 liter na 23m3 500 ml na 23 m3 na týždeň 

Kalové nádrže 2 litre na 23m3 Opakovať 3 dni, potom 500 ml 
na 230 m3 na týždeň 

Domáce zvieratá 100 ml na 10 000 vtákov týždenne 

 Použitie v poľnohospodárstve – premiešajte  s 20 až 40 litrami vody a aplikujte. 

Vlastnosti:     Typické hodnoty: 

Vzhľad                     svetla slamová kvapalina 

pH      6,9 

Balenie         5 L, 25 L 
 


