
 

         
  

SEWER LINE  

 

Sewer  Lıne , hayvansal ve bitkisel organik kirliliğin  biyolojik  olarak bozunması için özel olarak formüle edilmiş 

seçici olarak uyarlanmış bakteri türlerinin biyolojik bir karışımıdır.Mikroorganizmalar, enzimler ve besin maddeleri  
içerir. Katı yağ, selülozik malzemeler, deterjan, nişasta gibi mazlemeleri yok  etmek için kullanılan toz bir üründür.   

Sewer  Lıne  atık su toplama sistemlerinde, ön arıtma işlemi yapar.Lağım pisliği içeren kanalizasyon  hatlarında 

havalandırma ile çevreye yayılan olumsuz kokuları azaltır.   
 Biyolojik olarak  inatçı organiklerin çözülmesinde, mikrobiyolojik  etki uygulanır. Ekolojiktir. Yapısı doğada ve kullanım 
alanlarında birikim oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

 BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA SİSTEMLERİ İÇİN  

ÖN ARITMA VE KOKU GİDERME 

SEWER LINE AVANTAJLARI 

Geçirgen yapıda gevşek dokuma ile paketlenen 

Sewer Line 1kg aktif ürün içerir. Rahatlıkla tüm 

toplama alanlarında  ve rögar istasyonlarında askıda 

bırakılarak kullanılabilir. Enzim, yüzey aktif ve özel 

seçilmiş bakteriler içeren ürün sürekli akışı olan 

lağım suyu sistemlerine kullanılabilir. Sürekli artan 

çevre tehdidi ekonomik bir yolla önlenmiş olur.  

 

 Hayvansal ve bitkisel yağları sıvılaştırır ve biriken  

yağı giderir. 

 Yağ birikintisine bağlı olarak pahalıya mal olan 

harcamaları bertaraf  eder, toplama sistemlerindeki 

sorunları çözer.  

 Toplama sistemlerindeki bakım masraflarını iki veya 

üç katı azaltır.  

 Arıtma tesisine geçen atık yağ ve katı birikimleri,  

ipliksi bakterilere bağlı olan biyolojik köpürme ve 

kabarmayı azaltır.  

 Biyolojik parçalayıcı öncül tanktaki yüzeyde bulunan 

köpüğü elimine ederek yağ oluşumuna bağlı olan 

tortu problemlerini ortadan kaldırır.  

 

SEWER  LINE KULLANIM  

ALANLARI 
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Başlatıcı Dozaj ( m3/gün) Tohumlama  
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 Mikrobiyal konsorsiyum kanalizasyon  hatlarındaki yağları 

sindirir ve çözer. 

  Hidrojen sülfür gibi bileşenlerin sebep olduğu istenmeyen 

biyolojik koku oluşumunu, aktif çözücülerle engeller.    

 Doğrudan koku kontrolü sağlar. Yağ asidindeki uçucu kötü 

kokuları ayrıştırarak kokuları kontrol altına alır. 

 Biyolojik formülasyonu, çevresel olarak tehlikeli 

temizleyicilerle yer değiştirir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEWER LINE UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

SEWER LINE KULLANIM ŞEKLİ  

SEWER LINE AMBALAJ ŞEKLİ  : 

  1Kg.Jüt torba 

Kullanım  ve uygulaması kolaydır.Akan sisteme 2/3 

suda kalacak şekilde asılarak uygulanır.Kanalizasyon 

şebeke hatlarına yapılan uygulamalarda ömrü 

ekonomiktir.   

mailto:ukm@ukmkimya.com
http://www.ukmkimya.com/

