
 

 

         
   

HERO STAR 

Hero Star hayvansal, bitkisel, madeni yağ ve katı atıkları  

ayrıştırtabilme kabiliyetine sahip özel seçilmiş birkaç bakteri  
 türünü ihtiva eden toz formülasyonlu bir üründür.  
 Toksik etkisi yoktur, hiçbir kimyevi madde içermez biyolojik dengeyi 
        bozmaz, çevre dostudur. 
 Atık sistemine zarar vermez. 
 Fosseptik çukurlarında ve evsel atık sistemlerinde, katı maddelerin 
       çökelmesi sonucu meydana gelen kötü koku ve tıkanmaları önler. 

Hero Star Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım alanlarında  

birikim oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

BİYOLOJIK  

 KATI ATIK-YAĞ GİDERME  ÜRÜNÜ 

HERO STAR AVANTAJLARI 

   Fosseptik ve terfi çukurları, arıtma tesisleri, kanalizasyon 

boruları, çöp sahaları, çöp konteynerleri, mutfak giderleri ve 

yağ kapanlarında. Yiyecek endüstrisindeki yağ tutucular, 

konserve fabrikaları, yiyecek işleme tesisleri, mezbahana / 

kesimhane, servis istasyonu tutucularında, çok katlı 

otoparkların toplama tanklarında, büyük septik tanklarda ve 

drenaj hatlarında yağ- atık gidermek için ve hatların koruyucu 

bakımında kullanılır. 

Yağ, lif, deterjan, madeni yağ ve organik besinler bakteriler ve enzimlerin sinerjik etkisi ile yok edilirler. Bu biyolojik 
konsorsiyum protein, karbonhidrat ve yağları ayrıştırır. Düzenli uygulama yağ tıkanmalarını, drenaj hatlarında kokuları giderir, 
temizlik ve akıcılık sağlar.  

HERO STAR KULLANIM ALANLARI 

Bu onun hakkı…….. 
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 Organik katı atıkları sıvı hale getirir. 

  Septikte biriken yağ asidinin sebep olduğu uçucu 

ekşimiş,  istenmeyen biyolojik koku oluşumunu, aktif 

çözücülerle engeller  

 Doğrudan koku kontrolü sağlar. 

 Çevresel olarak tehlikeli temizleyicilerle yer değiştirir 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERO STAR UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Endüstriyel yağ tutucularında: 

 Dozaj: Başlangıç dozaj oranı tutucunun hacmine bağlıdır. 
Bakım dozajı tank boyunca giden sudaki atık miktarına bağlıdır. 
 — Başlangıç : 50 g/m3 

 — Bakım : Asgari olarak 5 g / m3 / gün. 
10 m3 lük yağ tutucu için 20 m3 lük günlük su hacmi kabul edilerek önerilen dozaj oranı; 
 — Başlangıç : 10 m3 x 50 g = 500 g 
 — Bakım : 20 m3 x 5 g = 100 g/gün 

Ticari amaçlı ve meskûn alanlardaki, geniş septik tanklar: 

Tavsiye edilen kullanım miktarı:  
— Tank Hacmi : 10 m3  20 m3      40 m3 
— Başlangıç : 1.000 g 1.500 g  2.000 g 
— 1 ile 5 Gün :    200 g     300 g     400 g 

—  + 6 Gün :      50 g       70 g      100 g 

Drenaj hatlarında: 
 Standart boru ölçülerinde  
 200 g ilk hafta 
Düzenli bakımda: 100 g/hafta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERO STAR KULLANIM ŞEKLİ  

HERO STAR AMBALAJ ŞEKLİ: 

  1Kg.Polietilen  kova       6 adet/koli 
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