
 

         
  

HAUSETAB 

 

Hausetab Evsel- kişisel kullanımda, sağlık kuruluşlarında kantinler, 

restoran kanalizasyonlarındaki septik tanklar için özel tasarlanmıştır. 

Hausetab Katı, sıvı ve zemin yağları, tuvalet kâğıtları, nişasta, 

deterjanlar ve benzeri şeylerden oluşan organik atıkları yok etmek için 
biyolojik etkili mikrobiyolojik bir üründür. 
 Yağ çözücü yüksek alkali kostik ve benzeri kimyasalları, asit yapıda 

çözücüleri ihtiva etmez. 
  Durulamaya gerek kalmadan yüzeyi kir ve lekeden arındırır. 
 Hiçbir korozif etkisi yoktur. Uygulanan materyale zarar vermez. 
  Önemli oranda su tasarrufu sağlar.  

Hausetab Çevre dostudur. Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım 

alanlarında birikim oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

EVSEL ATIKLAR İÇİN BİYOLOJIK YAĞ, KOKU, SELULOZ ATIK GİDERME VE  

SEPTİK TEMİZLEME ÜRÜNÜ 

HAUSETAB AVANTAJLARI 

          Septik tanklarında kullanılır. Fosseptikle ilgili en genel problem 

kanalizasyon hatlarındaki tıkanmalar, fosseptikteki taşmalar, 

tabandaki çamur miktarındaki aşırı artış, etkileme alanın düşmesi, 

dolayısı ile duvar geçirgenliğini önlemesi ve kötü koku oluşumudur. 

Bu problem fosseptiğin düzenli olarak dışarıya pompalanması ile 

mümkündür. Bu atıkların tank dan dışarı atılması hoş olmayan ve 

pahalı bir iştir.  

Mikroorganizmalar doğada organik atıklardan beslenerek büyür ve yaşarlar. Yağlar, proteinler, karbonhidratlar, selüloz gibi 

karmaşık organik atıkları tüketirler. Mikroorganizmalar ürettikleri enzimi kendilerini çevreleyen ortama bırakırlar. Bu enzimler 

karmaşık molekülleri mikroorganizmaların hücreleri tarafından kabul edilen basit moleküllere dönüştürürler. Bu sayede yok 

etme süreci tamamlanmış olur. Hausetab  tuvalet ve  mutfaklardaki  atık formların ana kısmındaki nişastayı, selülozu, proteini 

ve yağları  yok etme kabiliyetine sahip bir çok farklı enzim üreten, çok çeşitli mikroorganizmalar içerir. 

Organik birikim ve lekelerin  çabuk ve etkin bir şekilde indirgenmesi için hücre dışı anahtar enzimler üretebilen amilaz, selüloz, 

lipaz ve protease içeren mikrobiyolojik konsorsiyumun yeteneklerinden faydalanır. Versalıte  mükemmel bir şekilde amilaz, 

selüloz, lipaz, ve proteaz enzimleri üretimi gösterir.Versalıte  zeminlerin derinlemesine temizlenmesini ve uzun süreli kötü 

kokulardan  arınmasını sağlar 

 

HAUSETAB KULLANIM ALANLARI 
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  Fosseptiğin fonksiyonlarını çoğunlukla geri 

kazandırır. Koku kontrolü sağlar 

 Tabandaki çamuru %50 ve yüzeydeki köpürmeyi 

%75 düşürür 

 Fosseptik hacminin etkinliğini düzenli olarak 

arttırır. 

 Tank içindeki tuvalet kâğıdını yok etme etkisi: 48 

saat içerisinde %15 den fazla tuvalet kâğıdını yok 

eder. 

 Çevreye dost bir üründür. Çevresel olarak 

tehlikeli asit ve alkali ürünleri içermez. 

  

 

 

HAUSETAB UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Tamamen çözülmesi için uygulama miktarındaki tablet bir kova içersindeki suda 10 dk. bekletilir. Fosseptiğe akan su 

sistemine boşaltılır.Akşam son kullanımdan sonra uygulanması tavsiye edilir. 

Uygulama miktarıı: 10 m3 için= 1 tablet…. haftada birkez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUSETAB KULLANIM ŞEKLİ  

   HAUSE TAB  AMBALAJ ŞEKLİ  : 

  12 adet./20gr.Tab Polietilen  kutu      6 kutu/koli 
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