
 

 

         
   

BAC-KORUMA 

Bac-Koruma hayvansal, bitkisel katı atıkları ayrıştırtabilme 

 kabiliyetine sahip özel seçilmiş bakteri ve enzim türünü ihtiva eden likit 
formülasyonlu bir üründür.  
 Toksik etkisi yoktur, hiçbir kimyevi madde içermez biyolojik dengeyi 
        bozmaz, çevre dostudur. 
 Atık sistemine zarar vermez. 
 Otel, hastane gibi toplu kullanım alanlarında, evsel atık sistemlerinde, 
katı maddelerin çökelmesi sonucu meydana gelen kötü koku ve tıkanmaları 
önler. 
 Kullanımı kolay ve pratiktir. 

Bac-Koruma Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım alanlarında  

birikim oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

LAVABO VE BANYOLARDA BİYOLOJIK KOKU-ATIK GİDERME ÜRÜNÜ 

BAC-KORUMA AVANTAJLARI 

   Otel, motel, restaurant, alış veriş merkezi gibi toplu kullanımı 

olan lavabolarda ve banyo giderlerinde lokal olarak uygulanır. 

Drenaj hatlarındaki yağ ve atığı giderir, hatların koruyucu 

bakımını sağlar. Kullanım noktası ile septik toplama alanı 

arasındaki birikimleri ve kötü koku kaynaklarını yok eder. 

  Lavabo ve banyolarda insan kullanımından kaynaklı organik besinler yağ, lif, deterjan bakteriler ve enzimlerin sinerjik etkisi 
ile yok edilirler. Kullanım alanı içinde tüm lavabo ve banyo giderlerine düzenli uygulama organik tıkanmaları ve drenaj 

hatlarında kokuları giderir, Bu biyolojik yapı protein, karbonhidrat ve yağları ayrıştırır, temizlik ve akıcılık sağlar.  

BAC-KORUMA KULLANIM ALANLARI 

Bu onun hakkı…….. 
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 Doğrudan koku kontrolü sağlar.  

 Organik katı atıkları giderir. 

  Periyodik kullanımı drenaj hattını temizlerken septikte 

biriken atıkları da yok eder. Böylelikle istenmeyen biyolojik 

koku oluşumu engellenir.  

 Çevresel olarak tehlikeli temizleyicilerle yer değiştirir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC-KORUMA UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Banyo ve Lavabolarda : 

 Dozaj: Dozaj oranı septik tankının hacmine bağlıdır. 
 
5 m3 lük  septik tank için  önerilen dozaj oranı- 100 adet  kullanım noktası için;  
 — Periyodik kullanım: 10 0ml x 100  = 1000 ml  2-3 günde bir kullanım noktası yoğunluğuna göre 
 — Bakım kullanımı     :  1000 ml/gün septik tanka 

Geniş septik tanklar: 

Tavsiye edilen kullanım miktarı:  
— Tank Hacmi :        5 m3       
— Başlangıç : 1.000 ml    
— 1 ile 5 Gün :    500 ml       

—  + 6 Gün :    100 ml  

Drenaj hatlarında: 
 Standart boru ölçülerinde  
 500 ml ilk hafta 
Düzenli bakımda: 200 ml/hafta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAC-KORUMA KULLANIM ŞEKLİ  

BAC-KORUMA AMBALAJ ŞEKLİ: 

  1Lt.Polietilen şişe       6 adet/koli                                                           

ölçü kabı ile 
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