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BIOPREPARAT DO SZAMB 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ÂCIEKÓW

A˝ 20 miliardów
      bakterii w 10g
               (porównaj z innym produktem)

 

  Usuwa nieprzyjemne
    zapachy z szamba i kanalizacji

Zapobiega ska˝eniu mikrobiologicznemu

 Oczyszcza i udra˝nia systemy
        kanalizacyjne i szamba

Przyspiesza rozk∏ad resztek w szambie

Ca∏kowicie bezpieczny dla Êrodowiska i ludzi

Posiada ATEST PZH

.Prosty
w uzyciu



���������������
��������������������
�������������������������������������������

Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 530 152 246
Województwo mazowieckie i ∏ódzkie: tel. 509 849 868
Biuro Obs∏ugi Klienta w Toruniu: ul. Okólna 128/7, 87-100 Toruƒ
tel. 502 790 856, 508 564 817, tel/fax 56 654 84 27

www.polsil.pl
polsil@polsil.pl

www.sklep.polsil.pl

masa netto:1kg
Opakowanie: s∏oiczek z miarkà 
do dozowania w Êrodku.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

ZAMÓW
NIE ZWLEKAJ

MICROSAN®

Mikrobiologiczny preparat do higienizacji wszystkich 
rodzajów szamb i przydomowych oczyszczalni Êcieków.
Systematyczne stosowanie gwarantuje zmniejszenie 
cz´stotliwoÊci opró˝niania szamba. Stosowanie w 
przydomowych biologicznych oczyszczalniach Êcieków 
gwarantuje ich bezawaryjnà prac´.

Bardzo wysoka zawartoÊç po˝ytecznych bakterii w 
preparacie (20 mld bakterii/10g preparatu) zwi´ksza 
jego skutecznoÊç w redukcji nieprzyjemnych zapachów
oraz udro˝nieniu systemu instalacji sanitarnej.

Microsan zawiera wyspecjalizowane mikroorganizmy 
ulegajàce szybkiej multiplikacji, które przyspieszajà 
naturalny proces rozk∏adu resztek organicznych 
(nieczystoÊci, papier, resztki roÊlinne oraz t∏uszcze). 
Bakterie majà zdolnoÊç syntetyzowania enzymów 
przyspieszajàcych rozk∏ad resztek organicznych.   
Microsan zapewnia szybki i skuteczny rozdzia∏ 
zanieczyszczeƒ, które podlegajà up∏ynnieniu, a nast´pnie 
rozk∏adowi do ca∏kowicie bezpiecznych i przyjaznych 
Êrodowisku zwiàzków prostych i wody. Gwarantuje 
to oczyszczenie szamba z nagromadzonych osadów 
oraz zmniejsza cz´stotliwoÊç opró˝niania zbiornika. 
Pe∏nà skutecznoÊç preparatu gwarantuje systematyczne 
stosowanie.

DAWKOWANIE PREPARATU
Sposób u˝ycia: ca∏à zawartoÊç saszetki (10g) wsypujemy 
do toalety i dok∏adnie sp∏ukujemy wodà.

Dawka poczàtkowa: 2 saszetki na 1-3 m³.

Dawkowanie podtrzymujàce:

W przypadku  stosowania silnych Êrodków  
dezynfekcyjnych zawierajàcych chlor, antybiotyki 
lub innych zwiàzków silnie ograniczajàcych wzrost 
mikroorganizmów zaleca si´ zwi´kszenie dawki 
preparatu i stosowanie go wg dawek poczàtkowych. 
W przypadku przerwy w stosowaniu post´pujemy 
zgodnie z instrukcjà: dawkowanie poczàtkowe i 
dawkowanie podtrzymujàce.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
• Preparat do przechowywania w suchym miejscu.
   Gotowy do u˝ycia.
• Termin przydatnoÊci: 3 lata od daty produkcji 
   na opakowaniu).
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masa netto: 300g
Opakowanie: kartonik 125 x 75 x 115
W opakowaniu znajduje si´ 30 szczelnie
zamkni´tych saszetek.
Ka˝da saszetka zawiera 10g produktu.
Opakowanie zbiorcze: 10 kartoników.

Szambo po
zastosowaniu

Microsanu

Szambo bez
zastosowania

Microsanu

masa netto:250g
Opakowanie: s∏oiczek z miarkà 
do dozowania w Êrodku.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.


