
Ζότω η Οικολογύα με τα προώόντα BΙΟ TABS® και BΙΟ PLUS®
Οικονομύα ςτο νερό, Άοςμα και ΦΩΡΙ ΥΡΑΓΗ ςτα ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ!

Αςφαλό, Αποτελεςματικϊ και Υιλικϊ προσ το 
Περιβϊλλον
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Σα BIO TABS® εύναι ςχεδιαςμϋνα για εξοικονόμηςη νερού, ϋλεγχο τησ δυςοςμύασ
και εύχρηςτη ςυντόρηςη για όλα τα χαμηλόσ ροόσ με νερϊ ουρητόρια, ςυμβατικϋσ
αναβλύζοντεσ λεκϊνεσ με καζανϊκι/ουρητόρια, αλλϊ και ςυςτόματα ουρητηρύων
χωρύσ νερό.

BIO TABS® Μπλε φαύρα
BS-80, Μϋγεθοσ: 80 mm
διϊμετροσ

BIO TABS® Μπλε φαύρα 
BS-110SD, Μϋγεθοσ: 110
mm διϊμετροσ

BIO TABS® Μπλε Θόλοσ 
BD-120SD, Μϋγεθοσ: 
120 mm διϊμετροσ

BIO TABS® Μπλε Θόλοσ 
BD-160MD, Μϋγεθοσ:
160 mm διϊμετροσ

BIO TABS® φαύρα Κοριόσ 
BS-130SD, Μϋγεθοσ: 130
mm διϊμετροσ

BIO TABS® φαύρα Κοριόσ
BS-200BD, Μϋγεθοσ: 200
mm διϊμετροσ
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BIO TABS® και BIO PLUS® - αναλώςιμα ανταλλακτικϊ που βοηθούν το 
περιβϊλλον και εξοικονομούν χρόματα μειώνοντασ την κατανϊλωςη, 
επαναχρηςιμοποιώντασ και ανακυκλώνοντασ.

BIO PLUS® 
Πολυχρηςτικό 

Βιολογικό 
Καθαριςτικό & 
για υντόρηςη 
Αποχϋτευςησ–

1,000ml

BIOTABS®
Ανταλλακτικό/ 

δοχεύο για 
ουρητόρια με 

αναβλύζον ύδωρ 
και ϋλεγχο 

χρόςησ–
διαθϋςιμα 60 

gram & 100  
gram

BIO TABS® φαύρα Κοριόσ
BS-130SD, 100 gram

Ανταλλακτικϊ με 
υδροδιαλυτό 
περιτύλιγμα

BIO PLUS®
Φωρύσ νερό 

Καθαριςτικό/Απος
μητικό πρϋι 

Ουρητηρύων –
500ml

BIO PLUS® 
Υακελϊκια 

υμπυκνωμϋνα 
Ανταλλακτικϊ–

25ml
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Η αιτύα τησ οςμόσ των ούρων:

 Σα ούρα κατϊ κύριο λόγο αποτελούνται από ΟΤΡΙΑ, η οπούα διαςπϊται ςε ΑΜΜΩΝΙΑ.

 Εύναι η ΑΜΜΩΝΙΑ η οπούα όταν ελευθερώνεται ςτην ατμόςφαιρα, ςυμβϊλλει ςτα 
προβλόματα οςμόσ των ούρων που απαντώνται ςε τουαλϋτεσ.

 Με την ειςαγωγό των ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ BIO TABS® ςυςτατικών ςτα οργανικϊ
απόβλητα, όπωσ τα ούρα και η αμμωνύα, παρϊγονται ιςχυρϊ ϋνζυμα τα οπούα
εξολοθρεύουν αυτϊ τα ςυςτατικϊ και απελευθερώνουν ϋνα αναζωογονητικό ϊρωμα
διατηρώντασ καθαρϊ και με αϋρα φρεςκϊδασ τα ουρητόρια.

 υγκριτικϊ με τα παραδοςιακϊ προςτατευτικϊ των ουρητηρύων τα PDCB πλακύδια
λεκϊνησ και τα περιςςότερα ςυςτόματα ουρητηρύων χωρύσ νερό, τα οπούα απλϊ
καλύπτουν τη δυςοςμύα των ούρων και βουλώνουν τισ αποχετεύςεισ, τα BIO TABS®
διαςπούν όλεσ τισ οργανικϋσ ουςύεσ διατηρώντασ τα ουρητόρια δύχωσ οςμϋσ και φραγϋσ.

Σα BIO TABS® εύναι βιολογικϊ ενεργϊ και δρουν διαςπώντασ οργανικϋσ ουςύεσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών που βρύςκονται ςτα ούρα.
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Πωσ λειτουργούν τα BIO TABS®:



Σα BIO TABS® επιτρϋπουν την μεύωςη τησ χρόςησ νερού μετατρϋποντασ τα 
ουρητόρια με καζανϊκι ςε χαμηλού-δεύκτη ροόσ ύδατοσ ό χωρύσ νερό 
αποςπώμενα εξαρτόματα ςτιγμιαύα και χωρύσ επιπλϋον κόςτοσ προώόντων. 

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΦΡΗΗ: τρϋψτε δεξιϊ 
ςύμφωνα με τουσ δεύκτεσ του ρολογιού για 
να ξεκλειδώςετε τον κϊτω δύςκο
(βλϋπε κατεύθυνςη βϋλουσ ςτο κϊτω μϋροσ του 
δύςκου) Ο κϊτω δύςκοσ καλύπτει την ςχϊρα 
αποχϋτευςησ του ουρητηρύου κρατώντασ ϋτςι 
τα απόβλητα από το να περϊςουν μϋςα ςτην 
αποχϋτευςη.

BIO TABS® φαύρα Κοριόσ:
BS‐200BD, Μϋγεθοσ: 200 mm διϊμετροσ
χεδιαςμϋνο για την ςυντόρηςη όλων των 
χαμηλού-δεύκτη ροόσ ουρητηρύων, τα 
παραδοςιακϊ ουρητόρια με καζανϊκι και 
χωρύσ καζανϊκι, χωρύσ νερό ςυςτημϊτων 
ουρητηρύων με ευρεύα αποχϋτευςη 
ουρητόριο.

ΚΑΣΩ ΔΙΚΟ: 20CM
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Σα BIOTABS® εύναι οικολογικϊ και επιδϋχονται αναγόμωςησ όταν 
αδειϊςουν, μειώνοντασ ϋτςι το κόςτοσ ςυντόρηςησ προςτατεύοντασ 
παρϊλληλα το περιβϊλλον.

ΚΑΣΩ ΔΙΚΟ: 11CM

BIO TABS® φαύρα Κοριόσ:
BS‐130BD, Μϋγεθοσ: 130 mm διϊμετροσ
ΑΝΑΓΟΜΩΗ: τρϋψτε το πϊνω κϊλυμμα να ανούξει και κλεύςτε. Αφαιρϋςτε το BIO TABS®
ανταλλακτικό/δοχεύο ελϋγχου για χαμηλόσ ροόσ όπωσ και χωρύσ ροό ύδατοσ ουρητόρια.
Αντικαταςτόςτε με το ΥΑΙΡΑ ΚΟΡΙΟ 100 gram ανταλλακτικό.
ΜΕΓΕΘΟ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟΤ: 100 grams
ΕΓΓΤΗΗ: 15,000 χρόςεισ
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Σα BIO TABS® μειώνουν το κόςτοσ ςυντόρηςησ διατηρώντασ τισ αποχετεύςεισ 
με ελεύθερη ροό ςτα ςυμβατικϊ ουρητόρια.

Η κατϊςταςη του ςωλόνα ςε ςυμβατικϊ ουρητόρια με καζανϊκι 18 μόνεσ από την εγκατϊςταςη 
παρουςιϊζει ςυςςώρευςη κλύμακασ ςκληρού αςβεςτύου.

Οι εγγενεύσ ιδιότητεσ των ούρων εύναι 
προβληματικϋσ:

 Σα ούρα εύναι απόβλητα που παρϊγονται ςτουσ νεφρούσ όπου
φιλτρϊρονται τα βλαβερϊ υποπροώόντα που παρϊγονται ςτο ςώμα.
Επειδό εύναι απόβλητα, μπορεύ να περιϋχουν ποικύλα ϊλατα, ύχνη
ποςοτότων ορμονών, πρωτεώνών, υδρογονανθρϊκων, λιπαρϊ οξϋα
και ϊζωτο που περιϋχει το ςυςτατικό ουρύα.

 Σα βακτόρια, τα οπούα εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνα τουσ πιο ζεςτούσ
μόνεσ, μπορούν να υγροποιόςουν το αςβϋςτιο από τα ανθρώπινα
ούρα, προκαλώντασ την ςυςςώρευςη κλύμακασ ςκληρού αςβεςτύου
ςτην αποχϋτευςη και τισ υδραυλικϋσ εγκαταςτϊςεισ των
ουρητηρύων.

 Αυτό μπορεύ να εύναι ϋνα δαπανηρό ζότημα για να ρυθμιςτεύ,
ιδιαύτερα ςε παλαιότερα κτόρια όπου οι ςωλόνεσ των υπονόμων
πιθανϊ δεν εύναι προςβϊςιμοι, ό η ακριβόσ τοποθεςύα τουσ εύναι
ϊγνωςτη.
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 Η ςυςςώρευςη τρουβύτη εύναι ϋνα ιδιαύτερο πρόβλημα ςτα χωρύσ νερό και χωρύσ
καζανϊκι ουρητόρια, ειδικότερα όταν δεν ϋχουν ςυντηρηθεύ επαρκώσ ό ϋχουν
εγκαταςταθεύ με λϊθοσ τρόπο.

 Σα ουρητόρια χωρύσ νερό πρϋπει να ελϋγχονται και να καθαρύζονται τακτικϊ εντόσ
6 μηνών, ϋωσ ότου να επιτυγχϊνεται ϋνα πιο κατϊλληλο διϊλυμα για κϊθε
εγκατϊςταςη.

Σα BIO TABS® μειώνουν το κόςτοσ ςυντόρηςησ διατηρώντασ ελεύθερη 
ροό ςτισ αποχετεύςεισ ςε ουρητόρια χωρύσ νερό ό χωρύσ καζανϊκι.

Η κατϊςταςη του ςωλόνα ςε ουρητόρια χωρύσ νερό και χωρύσ καζανϊκι μόνον 12 μόνεσ 
από την εγκατϊςταςη, παρουςιϊζει ςυςςώρευςη λύθων τρουβύτη. (Φημικό ςύνθεςη: 
μαγνόςιο, φώςφοροσ, οξυγόνο, ϊζωτο, υδρογόνο)
Φημικόσ τύποσ: [(NH4 )MgPO4 .6H2 O]
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 Οι εικόνεσ δεύχνουν την 
αποτελεςματικό αποδόμηςη 
των ςυςςωρευμϋνων 
αποβλότων μϋςα ςτην 
παγύδα του ουρητηρύου και 
των ςωληνώςεων χωρύσ 
καζανϊκι.

 Η κατϊςταςη των ςωληνώςεων 
με την χρόςη των BIO  TABS®
μετϊ τον καθαριςμό πύδακα 
νερού. Η ςυςςώρευςη των 
αποβλότων ςτουσ ςωλόνεσ 
αποχϋτευςησ μπορεύ εύκολα να 
καθαριςτεύ με ϊφθονο νερό 
τραβώντασ το καζανϊκι.

Σα BIO TABS® εύναι αποδοτικϊ ςτη ςυντόρηςη τησ αποχϋτευςησ, διαςπώντασ 
όλεσ τισ οργανικϋσ ουςύεσ.

Οι εικόνεσ δεύχνουν την κατϊςταςη των ςωληνώςεων ενόσ ςυμβατικού ουρητηρύου με 
καζανϊκι όπου τα BIO TABS® εύναι τοποθετημϋνα για μύα χρονικό περύοδο 12 και πλϋον μηνών.

9 2015/01/01

Η κατϊςταςη των 
ςωληνώςεων με την χρόςη 
των BIO  TABS® μετϊ την 
ανϊβλυςη νερού. Η 
ςυςςώρευςη των αποβλότων 
μπορεύ εύκολα να διοχετευθεύ 
ςτην αποχϋτευςη.



Εικόνα 1: Η εικόνα δεύχνει το 
επύπεδο νερού κατϊ την 

διϊρκεια του ελϋγχου καθώσ 
πατϊμε το καζανϊκι.

Εικόνα 2: Η εικόνα δεύχνει το 
δεύγμα ελϋγχου μετϊ από 

12.500 κύκλουσ υψηλόσ πύεςησ 
χρόςησ του ουρητηρύου με 

καζανϊκι.

Προώόν:
Calfarme BIO TABS
Αποςμητικό/υντηρητικό 
Αποχϋτευςησ Ουρητηρύου
Model No.: φαύρα Κοριόσ BS-

130SD/BS-200BD.

Σα BIO TABS® εύναι μακρϊσ διαρκεύασ, εγγυημϋνα να διαρκούν το λιγότερο 
15.000 χρόςεισ χωρύσ ανϊβλυςη νερού.
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Ελεγμϋνα: TUV SUD PSB Pte. Ltd.
Αριθμόσ Αναφορϊσ Ελϋγχου: 7191092181-MEC14-LNB, 
ημερομηνύα 15 Αυγούςτου 2014.

Διαδικαςύα Ελϋγχου:
Ένα μόνο BIO TABS® 
τοποθετόθηκε ςε ουρητόριο με 
καζανϊκι με τον ακόλουθο τρόπο:
• Όγκοσ νερού ανϊ ανϊβλυςη: 500 ml
• Διανομό Πύεςησ: 1.5 bar
• Διαλύματα μεταξύ κύκλων: 15 sec
• Αριθμόσ κύκλων: 50,000 (Μϋγιςτο)



Σα BIO TABS® εύναι η πιο ολοκληρωμϋνα αποδοτικό, ςε ςχϋςη με το κόςτοσ, 
λύςη υγιεινόσ ςτα ουρητόρια που υπϊρχει ςτην αγορϊ. 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΟΤΡΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑ ΜΕΟ ΟΡΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ

Σα αποτελϋςματα βαςύζονται ςε: 50 χρόςεισ / ουρητόριο· 2 ουρητόρια / τουαλϋτα· 5 επιςκϋψεισ / μϋρα· 22 ημϋρεσ-ςε-χρόςη / ουρητόριο· 2 λύτρα νερού για κϊθε 
ανϊβλυςη νερού· €2.15 το κιλό ανϊ λύτρο νερού· 5,500 χρόςτεσ / μόνα.
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1  ΟΤΡΗΣΗΡΘΟ 50  ΟΤΡΗΣΗΡΘΑ

ΤΛΒΑΣΘΙΟ ΙΑΘΑΡΘΛΟ 
ΣΟΤΑΚΕΣΑ ΛΕ ΙΑΖΑΜΑΙΘ:

BIO TABS ΥΩΡΘ ΜΕΡΟ: ΦΘΚΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΘΩΜ: ΟΤΡΗΣΗΡΘΟ ΥΩΡΘ ΜΕΡΟ:
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Σα BIO TABS® Φωρύσ Νερό θα ςασ εξοικονομόςουν χρόματα, ανεξϊρτητα από το 
ουρητόριο ςε χρόςη, ενώ ταυτόχρονα προςτατεύουν το περιβϊλλον μασ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΟ ΟΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΑΡΜΟΖΟΝΣΑ 
ΣΑ BIO TABS® ΦΩΡΙ ΝΕΡΟ

€0

€500

€1,000

€1,500

€2,000

€2,500

€3,000

€3,500

€0

€10

€20

€30

€40

€50

€60

€70

ΤΛΒΑΣΘΙΗ ΑΠΟΠΚΤΗ ΟΤΡΗΣΗΡΘΟΤ: ΦΘΚΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΘΩΜ: ΟΤΡΗΣΗΡΘΟ ΥΩΡΘ ΜΕΡΟ:

1 ΟΤΡΗΣΗΡΘΟ 50ΟΤΡΗΣΗΡΘΑ

Σα αποτελϋςματα βαςύζονται ςε: 50 χρόςεισ / ουρητόριο· 2 ουρητόρια / τουαλϋτα· 5 επιςκϋψεισ / μϋρα· 22 ημϋρεσ χρόςησ / ουρητόριο· 2 λύτρα νερού για κϊθε 
ανϊβλυςη νερού· €2.15 το κιλό ανϊ λύτρο νερού· 5,500 χρόςτεσ / μόνα.
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Σα BIO TABS® Φωρύσ Νερό παρουςιϊζουν ιςχυρό εξοικονόμηςη ταμειακών 
ροών ςε ϋνα ευρύ φϊςμα ευαιςθηςύασ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΟ ΟΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΤΑΙΘΗΙΑ Ε ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΤ ΑΝΑ ΑΠΟΠΛΤΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΟ ΟΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 

ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΤΑΙΘΗΙΑ Ε ΦΡΗΣΕ ΑΝΑ ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

Σα αποτελϋςματα βαςύζονται ςε: 50 χρόςεισ / ουρητόριο· 2 ουρητόρια / τουαλϋτα· 5 επιςκϋψεισ / μϋρα· 22 ημϋρεσ χρόςησ / ουρητόριο· 2 λύτρα νερού / 
απόπλυςη ουρητηρύου· €2.15 το κιλό ανϊ λύτρο νερού· 5,500 χρόςτεσ / μόνα.
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ΟΓΚΟ ΝΕΡΟΤ ΑΝΑ ΑΠΟΠΛΤΗ (ΛΙΣΡΑ)

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΠΛΤΗ  –
1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΦΩΡΙ ΝΕΡΟ – 1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΥΙΛΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΙΩΝ – 50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ

ΥΙΛΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΙΩΝ – 1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΠΛΤΗ –
50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ

ΦΩΡΙ ΝΕΡΟ – 50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ

ΦΡΗΣΕ ΑΝΑ ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΠΛΤΗ –
1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΦΩΡΙ ΝΕΡΟ – 1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΥΙΛΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΙΩΝ – 50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ

ΥΙΛΣΡΟ ΟΤΡΗΣΗΡΙΩΝ – 1 ΟΤΡΗΣΗΡΙΟ

ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΠΛΤΗ –
50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ

ΦΩΡΙ ΝΕΡΟ – 50 ΟΤΡΗΣΗΡΙΑ



Τπολογιςμού και ςυγκρύςεισ με BIO TABS® βαςιςμϋνοι ςε περιπτώςεισ ςε μύα 
περύοδο πϋρα των 35-ετών εξειδύκευςησ ςτην εμπειρύα τησ υγιεινόσ τησ 
τουαλϋτασ.

Μηνιαύοσ μϋςοσ όροσ κόςτουσ ςε 
μετρητϊ-

1 Ουρητόριο 50 Ουρητόρια

Προώόντα Μονϊδεσ Σιμό

μονϊδοσ

υμβατικό 

Λεκϊνη

Με

Καζανϊκι

BIO  
TABS®

Υύλτρο
ουρητηρύου

Ουρητόριο

Φωρύσ

νερό

υμβατικό 

Λεκϊνη

Με

Καζανϊκι

BIO  
TABS®

Υύλτρο
ουρητη-

ρύου

Ουρητόριο

Φωρύσ

νερό

Φωρητικότητα Φρόςτεσ NA 15,000 3,000 7,500 NA 15,000 3,000 7,500

BIOTABS /
Υύλτρο 
ουρητηρύου /  
Δοχεύο

€ / προώόν €25 / €4
/€75

- €9.17 €7.33 €55.00 - €458.33 €366.67 €2,750.00

Νερό € / κιλό το λύτρο €2.15 €23.65 - €23.65 - €1,182.50 - €1,182.50 -

Αποχετευτικό 
δύκτυο

€ / κιλό το λύτρο €1.08 €11.83 - €11.83 - €591.25 - €591.25 -

Αποςμητικό 

χώρου

€/τουαλϋτα €6.00 €6.00 - €6.00 €6.00 €150.00 - €150.00 €150.00

Τγιεινό /  
Καθαριςμόσ

€/ 10k χρόςτεσ €15.00 €8.25 - €8.25 €8.25 €412.50 - €412.50 €412.50

υντόρηςη των 
βουλωμϋνων 
αποχετεύςεων

€/ 100k
χρόςτεσ

€500.00 €27.50 - €27.50 €27.50 €1,375.00 - €1,375.00 €1,375.00

BIOPLUS®
πρϋι για 
ουρητόρια

€/ 10k χρόςτεσ €15.00 - €8.25 - - - €412.50 - -

BIOPLUS®
υμπυκνωμϋνο

€/ 25k χρόςτεσ €100.00 - €22.00 - - - €1,100.00 - -

ΤΝΟΛΟ-Μηνιαύοσ μϋςοσ όροσ κόςτουσ ςε 
μετρητϊ:

€77.23 €39.42 €84.56 €96.75 €3,711.25 €1,970.83 €4,077.92 €4,687.50

14 2015/01/01

Σα αποτελϋςματα βαςύζονται ςε: 50 χρόςεισ / ουρητόριο· 2 ουρητόρια / τουαλϋτα· 5 επιςκϋψεισ / μϋρα· 22 ημϋρεσ χρόςησ / ουρητόριο· 2 λύτρα νερού για κϊθε 
ανϊβλυςη· €2.15 το κιλό ανϊ λύτρο νερού· 5,500 χρόςτεσ / μόνα.



Σα BIO TABS® εγκαθύςτανται με ευκολύα - ξεκινόςτε με καθαρό ουρητόριο και 
αποχϋτευςη, δύχωσ βούλωμα ό διαρροό.

1. Αφαιρέςτε το κάλυμμα τησ ςχάρασ ή 
το φίλτρο του ουρητήρα για να 
καθαρίςετε γύρω από την είςοδο τησ 
αποχέτευςησ.

2. Ρίξτε άφθονο νερό ή πατήςτε το 
καζανάκι για 2-3 λίτρα νερού, για να 
ελέγξετε τη ροή των ςωληνώςεων.

ΕΤΚΟΛΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: Αφαιρϋςτε το κϊλυμμα τησ ςχϊρασ ό το φύλτρο από τον ουρητόρα και 
απλϊ τοποθετόςτε το κϊτω μϋροσ των BIO TABS® επϊνω ςτο κϋντρο τησ αποχϋτευςησ του ουρητόρα.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ: Ρύξτε ϋνα φακελϊκι BIO PLUS® 25 ml μαζύ με τουλϊχιςτον 1 λύτρο 
νερού, κατϊ προτύμηςη χλιαρού, κατευθεύαν μϋςα ςτον ςωλόνα τησ αποχϋτευςησ του ουρητόρα 
και αφόςτε το να δρϊςει όλη τη νύχτα.
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Σα BIO TABS® εύναι εύκολα ςτην ςυντόρηςη με το BIO PLUS® πρϋι /Εκνϋφωμα
Φωρύσ Νερό για τον Καθαριςμό του Ουρητόρα.

Όλα τα ουρητόρια χωρύσ νερό πρϋπει 
να καθαρύζονται διεξοδικϊ καθημερινϊ 
με τον ύδιο τρόπο όπωσ και όλα τα ϊλλα 
ουρητόρια και να χύνετε ό να πατϊτε 
το καζανϊκι για ανϊβλυςη με 1 ϋωσ 2 
λύτρα νερού μετϊ τον καθαριςμό ςε 
κϊθε ουρητόριο, ςτο τϋλοσ κϊθε 
ημϋρασ.

ΦΑΜΗΛΗ-ΡΟΗ ΟΤΡΗΣΗΡΑ:
Αδειϊςτε ϋνα φακελϊκι 25 ml BIO PLUS®
μαζύ με το λιγότερο, 1 λύτρο νερού, κατϊ 
προτύμηςη χλιαρού κατευθεύαν μϋςα 
ςτον ςωλόνα τησ αποχϋτευςησ του 
ουρητόρα και αφόςτε να δρϊςει όλη τη 
νύχτα. Επαναλϊβατε εϊν εύναι 
απαραύτητο.
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Μπροςτινή Άποψη Πλαϊνή Άποψη 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΤ 
ΚΛΕΙΣΗ

Πάτωμα Πάτωμα

ΨΕΚΑΣΕ ΣΟ BIO-PLUS® ΣΙ ΚΤΚΛΩΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΧΕ



Σα BIO TABS® εύναι ςχεδιαςμϋνα και για ςτενϋσ πολύ χαμηλόσ ροόσ ανϊβλυςησ 
νερού λεκϊνησ αλλϊ και για ςυμβατικϋσ λεκϊνεσ-ουρητόρια με καζανϊκι.

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΘΟΛΟ
ΛΕΚΑΝΗ ΟΤΡΗΣΗΡΑ: υμβατικό
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ: 60 γραμ.
ΕΓΓΤΗΗ: 10,000 χρόςεισ

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΘΟΛΟ
BD‐160MD, Μϋγεθοσ: 160 mm  
διϊμετροσ

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΥΑΙΡΑ
ΛΕΚΑΝΗ ΟΤΡΗΣΗΡΑ: Βαθιϊ & ςτενό
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ: 60 γραμ.
ΕΓΓΤΗΗ: 10,000 χρόςεισ

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΘΟΛΟ
BD‐120SD, Μϋγεθοσ: 120 mm  
διϊμετροσ

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΥΑΙΡΑ
BS‐80SD, Μϋγεθοσ: 80 mm  
διϊμετροσ
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Σα BIO TABS® εύναι ςχεδιαςμϋνα για όλα τα ςυςτόματα ουρητόρων χωρύσ
καζανϊκι και χωρύσ καθόλου νερό ουρητόρια. ασ εξοικονομούν χρόνο και
χρόμα, εκμηδενύζουν την ανϊγκη χρόςησ ςκευαςμϊτων χρώματοσ ΜΠΛΕ
ΥΡΑΓΙΔΑ και την ςυχνό αντικατϊςταςό τουσ, όπωσ και την απόρριψη
βουλωμϋνων δοχεύων.

BIO TABS® ΜΠΛΕ  ΥΑΙΡΑ
ΛΕΚΑΝΗ ΟΤΡΗΣΗΡΑ: Φωρύσ νερό
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ: 60 γραμ.
ΕΓΓΤΗΗ: 10,000 χρόςεισ
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Σα BIO TABS® εύναι ςχεδιαςμϋνα για εξοικονόμηςη νερού, ϋλεγχο τησ 
κακοςμύασ και την χωρύσ κόπο και προβλόματα ςυντόρηςη όλων των χαμηλόσ 
ροόσ ανϊβλυςησ, όπωσ και ςυμβατικών ουρητηρύων / λεκανών με καζανϊκι.

Για ουρητόρια, ϋνα μϋτρο απόςταςη των BIOTABS® μεταξύ τουσ.
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Υυςικό καθαριότητα ςτα καλύτερα τησ! Πραγματικϊ καθαρϊ με BIO PLUS®

Περιςςότερο αποδοτικϊ και ανθεκτικϊ εναλλακτικϊ προώόντα καθαριςμού ϋναντι των 
ςυμβατικών (απολυμαντικών) χημικών προώόντων καθαριςμού.

BIO PLUS® υμπυκνωμϋνο:  
Βιολογικό Καθαριςτικό, 
Αποςμητικό Φώρου και 
υντηρητικό Αποχϋτευςησ

Σο BIO PLUS® εντοπύζει και διαςπϊ τα οργανικϊ 
απόβλητα και εξολοθρεύει την πηγό των πιο 
ενοχλητικών οςμών. Σούχοι, πϊτωμα και ϊλλεσ 
επιφϊνειεσ μϋνουν καθαρϋσ και με ευχϊριςτη 
μυρωδιϊ φρεςκϊδασ. 

ΣΟ BIO PLUS® ΕΙΝΑΙ ΑΥΑΛΕ, ΜΗ ΣΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΖΩΑ, 
ΒΙΟΔΙΑΠΩΜΕΝΟ, ΦΩΡΙ ΟΞΕΑ, ΜΗ ΚΑΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΜΕΝΑ ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΕ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΙ 

Σο BIO PLUS® μειώνει δραματικϊ: BOD,COD,TSS & CO2
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Σο  BIO PLUS® εύναι βιοδιαςπώμενο, βιοενζυματικό, παρϋχει υψηλϊ 
αποτελεςματικό και χωρύσ δυςοςμύεσ καθαριςμό.

Καθαριςμόσ με BIO PLUS® Παραδοςιακόσ Καθαριςμόσ

Βιοδιαςπώμενοσ. Σα ϋνζυμα αποςυντύθεται
τμηματικϊ και αναλύουν τα λύματα ςε μύα απλό
διαςπώμενη μορφό. Ό,τι απομϋνει εύναι
υδροδιαλυτό και επιςτρϋφει με αςφϊλεια ςτο
περιβϊλλον.

Μη βιοδιαςπώμενοσ. Απλϊ αναδεύει τουσ
ρύπουσ και ςυνόθωσ γαλακτωματοποιώντασ
τουσ, καταλόγει ςε ϋνα πρόβλημα το οπούο
απαιτεύ περαιτϋρω καθαριςμό και απόρριψη
των ιζημϊτων.

Τψηλό αποδοτικότητα. Εύναι ςχεδιαςμϋνο να
διειςδύει βαθύτερα και να καθαρύζει πλόρωσ.
Διατηρώντασ ςε υγρό μορφό τα ϋνζυμα και τα
μικρόβια ςυνεχύζει να δρα ϋωσ ότου λιώςουν
όλα τα οργανικϊ απόβλητα. Οι μετρόςεισ των
βακτηριδύων διατηρούνται ςε χαμηλό επύπεδο
για περιςςότερο χρονικό διϊςτημα και οι
επιφϊνειεσ εύναι καθαρϋσ για την τελικό
εξυγύανςη του αποχετευτικού ςυςτόματοσ.

Φαμηλό Αποδοτικότητα. Δύχωσ εκτενό
μηχανικό προςπϊθεια ό επαναλαμβανόμενεσ
εφαρμογϋσ, δεν διειςδύει ςε ρωγμϋσ, ςχιςμϋσ και
ςημεύα διϊβρωςησ ό ςτιβϊδεσ. Αυτϊ εύναι και τα
ςημεύα ςτα οπούα μπορούν να ςχηματιςτούν και
να πολλαπλαςιαςτούν τα βακτόρια και τα
παρϊςιτα.

Άμεςη Ρύθμιςη των Δυςϊρεςτων Οςμών.
υγκεκριμϋνα ϋνζυμα που βρύςκονται ςτο
υπόςτρωμα αποτρϋπουν τισ δυςϊρεςτεσ οςμϋσ
αποςυνθϋτοντασ την πηγό από την οπούα
προϋρχονται. Για παρϊδειγμα, το ϋνζυμο
Ουρεϊςη διαλύει την ουρύα πριν παραχθεύ η
αμμωνύα

Απλϊ καλύπτουν δύχωσ ουςιαςτικϊ οφϋλη.
Σα προώόντα τυπικϊ δεν μπορούν να
αποςυνθϋςουν ό να διαλύςουν τα λύματα, αλλϊ
το μόνο που πετυχαύνουν εύναι να τα
αεριοποιόςουν δημιουργώντασ απλϊ μια
μυρωδιϊ ςτην προςπϊθεια να καλύψουν την
πηγό τησ δυςοςμύασ.
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Σο ΒΙΟ PLUS® εύναι ςυνεχόσ, με ουδϋτερο pH, φιλικόσ προσ το περιβϊλλον και 
βιώςιμοσ καθαριςμόσ.

Καθαριςμόσ με BIO PLUS® Παραδοςιακόσ Καθαριςμόσ

Καθαριςτικϊ των Ιζημϊτων. Καθαρύζουν
ακόμη και αφού ϋχετε όδη καθαρύςει. Σα ϋνζυμα
δρουν το ύδιο γρόγορα όςο τα χημικϊ καθαριςτικϊ
αλλϊ επιπλϋον δεν παύουν να καθαρύζουν ϋωσ
ότου ϋχουν αναλώςει κϊθε ύχνοσ των αποβλότων.
Αποδοτικϊ μϋχρι και 80 ώρεσ μετϊ την εφαρμογό.

Δεν καθαρύζουν τα Ιζόματα. Εύναι ενεργϊ 
μόνον όταν εφαρμόζονται.

Μη-Καυςτικϊ, με Ουδϋτερο pH. Σα
βιοενζυματικϊ καθαριςτικϊ εύναι αςφαλό για το
περιβϊλλον όπωσ και για την υγεύα των ανθρώπων
εξαιτύασ τησ ουδετερότητασ του pH τουσ.

Καυςτικϊ, Τψηλό pH. Η αποτελεςματικότητα
τουσ εξαρτϊται από υψηλό pH, > 9. Γεγονόσ που τα
καθιςτϊ ιδιαιτϋρωσ επικύνδυνα για την υγεύα των
ανθρώπων (ανθρώπινο αύμα: pH 7.5) όπωσ επύςησ
και επικύνδυνα προσ το περιβϊλλον.

Βιώςιμα, Υιλικϊ προσ το Περιβϊλλον. Με
την αξιοπούηςη τησ φυςικόσ τεχνολογύασ-το μϋςον
με το οπούο η φύςη αυτοκαθαρύζεται, ο
βιοενζυματικόσ καθαριςμόσ εύναι περιβαλλοντικϊ
υπεύθυνοσ και η ύδια η ουςύα τησ βιωςιμότητασ.
Παρϋχουν μια ολοκληρωμϋνη βϋλτιςτη λύςη για
καθαριςμό καθώσ οι διαςπώμενοι ρύποι και τα
ιζηματικϊ ϋνζυμα μπορούν κϊλλιςτα να
αποςτραγγιςτούν ςτην αποχϋτευςη βοηθώντασ
ϋτςι τισ μονϊδεσ επεξεργαςύασ νερού πολύ
βαθύτερα ςτην γραμμό αποχϋτευςησ.

Μη Βιώςιμα, Καταςτροφικϊ προσ το
περιβϊλλον. Προώόντα με υψηλό pH τα οπούα

κϊνουν εκατοντϊδεσ χρόνια να αποςυντεθούν
προκαλώντασ ϋτςι μεγϊλο κύνδυνο ςτο
περιβϊλλον, αλλϊ και ςτην ζωό των ανθρώπων,
για τον λόγο ότι υπϊρχει αυξημϋνοσ κύνδυνοσ να
απορροφηθούν ςτην τροφικό αλυςύδα από την
οπούα εξαρτϊται η ανθρώπινη ύπαρξη.
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Σο BIO PLUS® λύνει όλα τα ζητόματα καθαριςμού των επιφανειών, αφαιρώντασ 
τισ οςμϋσ και ςυμβϊλλει να διευθετηθούν οι ανϊγκεσ ςυντόρηςησ τησ αποχϋτευςησ 
κϊτω από την επιφϊνεια.

πρϋι Ουρητηρύων, 
Αφαιρεύ τισ Οςμϋσ :

 Ανακατϋψτε 1 μϋροσ BIO PLUS® : 100
μϋρη & ϋωσ 200 μϋρη νερό.

 Εγκαινιϊζει νϋα πρότυπα ςτην
προςιτότητα των τιμών. 1 λύτρο BIO
PLUS παραςκευϊζει ϋωσ και 200 λύτρα
διϊλυμα καθαριςμού γενικόσ χρόςησ
(και οποιοδόποτε ϊλλο ςυνδυαςμό
μύξησ των δύο αυτών ςυςτατικών).

 Η αραύωςη ποικύλει όπωσ απαιτεύται
για χαλιϊ, ςυμπαγεύσ επιφϊνειεσ,
επιφϊνειεσ κουζύνασ (λύπη, ϋλαια, κ.α.),
τουαλϋτεσ, καθρϋφτεσ, πατώματα
εργοςταςύων, πρατόρια βενζύνησ, κτλ.

 Ανακατϋψτε 1 μϋροσ BIO PLUS® :
10 μϋρη νερού για να ϋχετε
καθαριςτικό ουρητηρύων και
αποςμητικό.

 Ελϋγξτε και αφαιρϋςτε 
οποιεςδόποτε φραγϋσ ςτην 
αποχϋτευςη.

 Ανακινόςτε καλϊ πριν την 
χρόςη.

 Σο BIO PLUS® λειτουργεύ 
καλύτερα όταν το αφόνετε να 
δρϊςει ανεμπόδιςτα καθ’ όλη 
την διϊρκεια τησ νύχτασ όπου 
ελϊχιςτο νερό αποβϊλλεται 
ςτην αποχϋτευςη.

 Αδειϊςτε 125 ml - 250 ml BIO 
PLUS® κατευθεύαν ςτην 
αποχϋτευςη, τον νεροχύτη 
τησ κουζύνασ, την ντουζιϋρα ό 
την λεκϊνη τησ τουαλϋτασ με 
κατϊ προτύμηςη χλιαρό νερό. 
Επαναλϊβετε ςε τακτικό 
βϊςη όπωσ απαιτεύται. 
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Καθαριςτικό όλων 
των επιφανειών:

υντόρηςη 
Αποχϋτευςησ:



Σο BIO PLUS® εύναι αςφαλϋσ, αποτελεςματικό και φιλικό προσ το 
περιβϊλλον.

Microorganisms:Ωφϋλιμα Βακτόρια Παραγωγό

Βιοενζύμων

Bacillus subtilis -ATCC #6051A Protease

Bacillus licheniformus-ATCC
#12759

Lipase

Cellulase

Bacillus megaterium-ATCC
#14581

Urease

Amalyse

Οργανιςμού Σϊξησ 1 ορύζονται ωσ εξόσ:

 Εμφανύζονται Υυςικϊ: φυςικϊ βακτόρια, 
ενδημικϊ ςτη γη, δεν παρϊγονται με γενετικό 
μετϊλλαξη.

 Μη-Παθογόνοι: δεν θα προκαλϋςουν αςθϋνειεσ.

 Μη-ευκαιριακού: δεν θα προκαλϋςουν αςθϋνειεσ 
ςε εξαςθενημϋνουσ υποδοχεύσ.

Κατϊςταςη Αςφϊλειασ: Όλα τα βακτόρια που χρηςιμοποιούνται ςτο BIO PLUS® ϋχουν ταξινομηθεύ 
από την American Type Culture Collection (ATCC), ότι περιϋχουν οργανιςμούσ Σϊξησ 1. Εγγυϊται ότι 
περιϋχει ϋνα μύνιμουμ 1 x 107 CFU.
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Βλαβερϊ Βακτόρια Αςφαλό 
Διαβεβαύωςη

Salmonella ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Fecal Coliform ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Shigella ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Coagulase positive staphloccocci ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Beta hemolytic streptococci ΑΡΝΗΣΙΚΟ



Αναφορϊ ελϋγχου βιοδιϊςπαςησ
του BIO PLUS® :
Έλεγτος από: TUV SUD PSB Pte. Ltd.

Αριθμός Αναφοράς Ελέγτοσ:719174811-CHM10-

01B- PPG

Σο δεύγμα “BIO PLUS® Για Όλεσ τισ Φρόςεισ
Βιολογικό Καθαριςτικό και Αποςμητικό ςυνϊδει
με καθοριςμϋνεσ απαιτόςεισ όπωσ αναφϋρονται
ςτο OECD 301 Guideline. Επιτεύχθηκε 72%
διϊςπαςη μϋςα ςε περύοδο ελϋγχου 28 ημερών,
ικανοποιώντασ ϊμεςη βιοδιϊςπαςη επιπϋδου
επιτυχύασ 60% ThOD (COD), το οπούο ιςοδυναμεύ
με την μϋγιςτη βιοδιϊςπαςη επιπϋδου 90%.”

Σο BIO PLUS® εύναι ανεξϊρτητα πιςτοποιημϋνο ωσ βιοδιαςπώμενο.
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Ανϊλυςη Απορρυπαντικών.

Phosphate as P2O5 Λιγότερο από 0.01

Φημικό Βαφό Δεν ανιχνεύθηκε

pH value at 25ºC 8.0

Phosphonate Δεν ανιχνεύθηκε

APEO (Alkylphenol ethoxylate) Δεν ανιχνεύθηκε

EDTA (Ethylene diamine tetra  
acetic acid)

Δεν ανιχνεύθηκε

NTA (Nitrilotriacetic acid) Δεν ανιχνεύθηκε

Halogenated Hydrocarbon Δεν ανιχνεύθηκε

Formalin Δεν ανιχνεύθηκε

Ανϊλυςη Ελϋγχου του BIO PLUS®
από την Green Label.
Έλεγτος από: TUV SUD PSB Pte. Ltd.

Αριθμός Αναφοράς Ελέγτοσ: 719174811-CHM10-

01A-EKH

Η Singapore Green Label είναι μέροσ τησ Global
Eco-labelling Network, η οποία περιλαμβάνει
την Good Environmental Choice, Australia Ltd
και την Environmental Choice NewZealand.

Σο BIO PLUS® εύναι ανεξϊρτητα πιςτοποιημϋνο από την Singapore Green Label
Compliant. (υμβατό με “Πρϊςινη” Ετικϋτα)
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Σα BIO  TABS®  και BIO  PLUS® ςυμβϊλλουν ςτην βιοδιϊςπαςη και την 
περιβαντολλογικό βιωςιμότητα.
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Οι “Πρϊςινοι” υνεργϊτεσ τησ Εταιρεύασ Calfarme από την Αυςτραλύα, την Αςύα 
και την Αμερικό.
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Σα προώόντα τησ εταιρεύασ Calfarme, BIO TABS® και BIO PLUS® διατηρούν τισ 
τουαλϋτεσ καθαρϋσ 24 ώρεσ το εικοςιτετρϊωρο, με αϋρα φρεςκϊδασ και 
δύχωσ φραγό αποχετεύςεισ!  
 Όλα τα ςυςτατικϊ των BIO TABS® και BIO PLUS® εύναι βιοδιαςπώμενα και φιλικϊ προσ το

περιβϊλλον. Σα BIO TABS®περιϋχουν το ύδιο μεύγμα βακτηριδύων που πρϋπει να
προςτύθεται ςτα ςηπτικϊ και αποχετευτικϊ ςυςτόματα. Αςφαλό για όλεσ τισ επεξεργαςύεσ
του αποχετευτικού ςυςτόματοσ, των ςωληνώςεων και την ςυντόρηςη τησ γραμμόσ
αποχϋτευςησ.

 Η ςυςκευαςύα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανακυκλωμϋνα υλικϊ Oxo-βιοδιαςπώμενα ό
Βύο-ςύνθετα Τλικϊ. Αποδεδειγμϋνο και ελεγμϋνο να ςυνϊδει με τα κριτόρια τησ
πιςτοπούηςησ τησ Singapore Green Label Certification (Global Eco‐Labelling Network) και
το Περιβαντολλογικό υμβούλιο τησ ιγκαπούρησ. Σου ϋχει απονεμηθεύ η Singapore Green
Label Certification / Πιςτοπούηςη, Αριθμόσ:043‐033‐1327.
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