КОМПЛЕЗІМ
Біодеструктор

Препарат для компостування та
очищення туалетів, вигрібних ям
і каналізації
Діюча речовина
Комплекс мікроорганізмів, ферменти, інертні
наповнювачі.
Упаковка
20 г, кількість в упаковці: 30 шт.
Умови зберігання
зберігати препарат в герметичній упаковці,
сухому та захищеному від світла місці за
температури від мінус 30 °С до +30 °С.

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
Препарат Комплезім містить спеціально відібрані мікроорганізми, які здатні швидко
мінералізувати органічні сполуки, які входять до складу стічних вод або рослинних
решток. Комплекс ферментів бактеріального походження забезпечує додаткове
розкладання органічних речовин, що пришвидшує роботу препарату.
• Застосування препарату для обробки вигрібних ям, каналізації за рахунок
поглинання аміаку та сполук сірки сприяє швидкому усуненню неприємного запаху.
Також дія препарату забезпечує швидке розкладання органіки, що зменшує об'єм
відходів.
• При застосуванні препарату для компостування мікроорганізми прискорюють
розкладання рослиних решток, в результаті цього органічна маса збагачується
доступними рослинам елементами живлення (азотом, фосфором, калієм).
Знешкоджується патогенна мікрофлора й яйця гельмінтів. Крім того, в результаті
компостування добриво стає сипучим, що полегшує внесення його в ґрунт.
ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ОБРОБКИ РОБОЧИМ РОЗЧИНОМ
• Дозування: 20 г Комплезіму на 1м3 відходів, для каналізації, рослиних решток на 10 л
води
ДЛЯ КОМПОСТУВАННЯ
• Вміст пакету розчинити у 10 л теплої не хлорованої води. Рівномірно та пошарово
обробити 1м3 відходів. Для прискорення процесу дозрівання компосту, по можливості,
кожний шар вкривати гноєм або шаром землі. Зверху поверхню прикрити травою,
соломою або ґрунтом завтовшки 10 см. Необхідно 1-2 рази на місяць перемішувати
та зволожувати робочим розчином з розрахунку 10 г Комплезіму на 10 л води. На
момент обробки рослинні відходи мають бути вологими (найкраще після дощу).
• Робочий розчин потрібно використати впродовж 3 годин.
• Обробку Комплезімом проводити за температури від 5°С.
• Обробку проводити уникаючи попадання прямих сонячних променів.
• Ефект від дії Комплезіму 6-8 тижнів.
ДЛЯ ТУАЛЕТІВ, ВИГРІБНИХ ЯМ, КАНАЛІЗАЦІЇ
• Комплезім працює за наявності води, тому необхідно забезпечити 2-5 см води над
відходами.
• Після внесення в каналізацію не користуватись каналізацією впродовж 8-12 год.
• Не застосовувати хімічні миючі засоби за 12 годин до внесення Комплезіму та добу
після внесення.

АД'ЮВАНТ ТА БІОЛОГІЧНИЙ ДЕСТРУКТОР

Термін придатності
36 місяців від дати виготовлення.

