Çürümeyi Hızlandırıcı, Koku Giderici, Bakteri Süspansiyonu
1 x 109 kob/g Bacillus subtilis sporları, yüzey aktif madde ve enzimler içerir.

Tanım
SİM WAVE-L, saf ve doğal bir Bacillus subtilis suşu (KUEN 1581) içeren sıvı bir üründür. SİM WAVE-L
içerdiği canlı bakteri sporları, yüzey aktif maddeler ve enzimler ile her türlü yağın mikrobiyolojik giderimini
destekler. Organik ve mineral yağların arıtılmasında ve koku gideriminde kullanılır. Yağ kapanları, koku
sorunu olan kanalizasyonlar, ticari mutfaklar, oteller, lokantalar, petrol ürünleri ile kirlenmiş zeminler
ve sular, tamirhaneler, benzinlikler, sanayi tesisleri, çöplükler, çöp konteynerleri, ahırlar, kümesler vb.
ortamlarda kullanılabilir.

Neden Tercih Etmeliyim?
Yağ parçalama ve koku giderimi: SİM WAVE-L özel içeriği sayesinde her türlü yağın mikrobiyolojik
giderimini destekler. Endüstride organik ve mineral yağların arıtılmasında ve koku gideriminde kullanılır.
Arıtma tesisleri, yağ kapanları, kanalizasyonlar, ticari mutfaklar, oteller, lokantalar, petrol ürünleri ile
kirlenmiş zeminler ve sular, tamirhaneler, benzinlikler, sanayi tesisleri, çöplükler, çöp konteynerleri, ahırlar
gibi değişik alanlarda kullanım alanı bulmuştur.
Kanatlı kümeslerinde ölü çukurlarında kullanımı: Kümeslerde koku problemi yaşanan alanlarda kokuşma
bakterilerinin yarattığı istenmeyen etkileri mikrobiyolojik olarak kontrol altına alır, ölü çukurlarında
çürümeyi hızlandırarak ölü çukurunun verimli kullanımını sağlarken, aynı zamanda istenmeyen kokuların
oluşumunu da azaltır.

Nasıl Kullanmalıyım?
Koku gidermek için: Lavabo ve su giderlerine evlerde günde 50 ml, ticari işletme ve sanayi tesislerinde 250
ml sulandırılmadan dökülür. Sorun azalması durumunda uygulama haftada bire indirilir. Sanayi tesisi,
çöplük ve gübreliklerde kokan yüzeylerde, 1 litre SİM WAVE-L 10 misli sulandırılarak, 100 m2 yüzeye
püskürtme yoluyla uygulanır. Uygulama su kullanımının az olduğu saatlerde yapılmalıdır. Sorunlar izole
olduktan sonra, koruyucu tedbir olarak günlük dozlar haftada bir kullanılabilir.
Ölü çukurlarında: 5 litre SİM WAVE-L 50 litre su ile tamamlanır, tüm çukura serpilir. 10 gün
arayla ve ihtiyaç halinde 1 litre SİM WAVE-L, 10 litre su ile tamamlanarak ikame edilir.

UYGULAMADAN ÖNCE

UYGULAMADAN SONRA

Ambalaj ve Raf Ömrü
Orijinal ambalajı içinde raf ömrü, kuru ve serin yerlerde saklanmak üzere
1 yıldır. 5 ve 25 litrelik aseptik doldurulmuş plastik ambalajlarda arz edilir.
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