
 

         
   

DU-PONT 

Du-Pont biyolojik olarak kirlenen su havzaları gölet-göl, balık 

 çiftlikleri, akvaryum gibi aşırı doğal besin bulunan ortamlar için 
 doğal, toksik olmayan bir mikrobiyolojik konsorsiyum olarak 
  tasarlanmış toz formda bir üründür.  
 Hiçbir kimyevi madde içermez biyolojik dengeyi bozmaz. 
 Ekolojik sisteme zarar vermez. 
 Sistem içinde katı maddelerin çökelmesi sonucu meydana gelen 
kötü kokuları azaltır. 
 Kullanımı kolay ve pratiktir. 

Du-Pont Ekolojiktir. Kullanım alanlarında canlı yaşama olumsuz 

etkisi yoktur. 

BIO-CHEM SYSTEM 
 

BALIK ÇİFTLİĞİ VE GÖL-GÖLET BİYOLOJIK TEMİZLEME ÜRÜNÜ 

DU-PONT AVANTAJLARI 

  Du-pont  su  havzalarında eko sistem  yapısının olumsuz 

etkilendiği, aşırı yosun üremesinin ve  mikrobiyolojik  kir-

lenmenin  görüldüğü sistemlerde  kullanılır. Du-pont’un 

konsarsiyum yapısı sistem içindeki yosun ve mikroorga-

malar ile beslenir ve büyür. Buda ekosistemi eski canlı 

doğal yapısına çevirir. Olumsuz koku kaynaklarını yok 

eder. Su hayvanları, insan ve diğer yararlı organizmalara 

toksik etkisi yoktur.  

 Hızlı hareket, doğal çözüm sağlar. 

 Doğrudan koku kontrolü sağlar.  

 Organik katı atıkları giderir. 

  Çevresel olarak tehlikeli temizleyicilerle yer değiştirir 

DU-PONT UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

  Balık çiftlikleri, havuz, göl ve gölet gibi ekosistemleri 
korumak ve bakımı için kullanılır. Aşırı besin içeriğini azaltır. 

Oksijen miktarı artırır..  

DU-PONT KULLANIM ALANLARI 

KULLANIMDAN ÖNCE 

18 GÜN SONRA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uygulama Süre Miktar NOTLAR 

Başlangıç 30 gün   
   300 g 100 м2         

su yüzey alanı için 

İstenilen etki görülene kadar uygulanan 

miktara devam edilir. 

Devamlı bakım 30 – 60 gün     
   120 g  100 м2        

su yüzey alanı için  

Dış etkenlerden aşırı kirlenmelerde bakım ve 

koruma amaçlı uygulama yapılır. 

Su yüzeyine homojen olarak serpilir. Su içersinde çözerek hızlı olarak yüzeye dağıtarak uygulanır. Uygulamada eldiven  
ve göz maskesi kullanılmalıdır. 
 

DU-POND AMBALAJ ŞEKLİ: 

  454 g.Suda eriyen poşet       25 adet/koli                                                            

KULLANIMDAN ÖNCE 

KULLANIMDAN ÖNCE 

21 GÜN SONRA 

14 GÜN SONRA 

DU-PONT KULLANIM ŞEKLİ  

      UĞUR KİMYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.                  
MERKEZ: Atatürk Org. San. Sit İbni Sina Cd.No: 3 HADIMKÖY / İSTANBUL  
                     

Tel: 0212  771 59 72                   Faks: 0212  771 59 77 
 

 

e-mail: ukm@ukmkimya.com           

      http://www.ukmkimya.com 
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