
 
 
                                              

                        KATI ATIK PARÇALAYICI TABLET 

 

 
 Hiçbir kimyevi madde içermez. Toksik  etkisi 

yoktur,biyolojik dengeyi bozmaz, çevre dostudur. 
 Atık sistemine zarar vermez. 

 Foseptik çukurlarında ve evsel atık 
sistemlerinde, katı maddelerin çökelmesi 
sonucu meydana gelen kötü koku ve 
tıkanmaları önler. 

 Çökelme yapan katı atıkları parçalayarak 
sistem içersindeki suya karışmasını ve 
sistemden atılmasını sağlar. 

 Foseptik ve terfi çukurlarının temizlenme veya 

çekilme periyodunu çok uzatır.  
 Kanalizasyon borularındaki tıkanmaları ve  

bacalarından çıkan Kötü kokuları ve organik 
kirliliği önler. 

 
 

 
 

UYGULAMA ALANLARI: 

 

     Foseptik ve terfi çukurları, arıtma tesisleri, kanalizasyon boruları,sabit ve mobil tuvaletler 
duş ve pis su giderleri,su birikintileri,çöp sahaları, çöp konteynerleri, mutfak giderleri ve yağ 
kapanları.  

 

 
 
-Organik katı atıkları sıvı hale getirir. 

    -Kötü kokuların çıkmasını önler. 
            -Sistemin tıkanmasını önleyerek,sağlıklı çalışmasını sağlar.  

 

 

DONA BAC-TABS 

     DONA  BAC-TABS       DONA  BAC-TABS 

     UYGULAMA ÖNCESİ      UYGULAMA SONRASI 

   YARININ DOĞASINI, 

                             BUGÜNDEN HAZIRLAYALIM !                           



 Pisuarlardaki birikintilerden kaynaklanan koku ve tıkanma sorunlarına 

karşı yavaş eriyen biyolojik tablet formundaki DONA BAC-TABS  

pisuarlardan yayılan koku ve tıkanma sorunlarını keser. 

 

KULLANIM ŞEKLİ: 

           Kullanıcı ve Kullanım yerinin özelliğine göre tercih edilen efervesan tablet 
formları  kullanım ve  dozajlama kolaylığı sağlar. 

 
Foseptik ve terfi çukurları için ilk kullanımda metreküp başına haftada 8-10 

tablet , ilk iki haftalık kullanımdan sonra ise haftada 2 tabletle devam edilir.İlk 

yoğun kullanım, çökelmiş olan katı kısmı hızla sıvıya çevirerek kötü kokuyu 
ortadan kaldıracaktır.Lavabo ve pis su giderleri için haftada 2 tablet 
yeterlidir.Kullanım tavsiyelerimiz uygulama yerlerinin özelliğine ve barındırdığı 

birikintiye göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, birikinti ve kötü koku durumuna 
göre  dozajı artırıp,azaltabilir. 
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* Şehir kanalizasyon ağlarındaki kronik tıkanma ve kokuların giderimi  
* Göller ve göletlerde ötrofikasyonun giderimi  
* Sularda amonyak giderimi  
* Atık saçılmaları ile kirlenmiş su ve toprağın temizlenmesi  
* Organik atıklardan komposit oluşturulmasını sağlar 

Mobil tuvaletlerde fenolsüz koku 

giderimi, atık parçalanması ve hijyen 

sağlanır. 
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