CESCLEAN – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΙ ΕΝΑΙ ΤΟ
CESCLEAN
Το Cesclean είναι μίγμα
μικροοργανισμών
(συνολικά έντεκα
στελέχη) οι οποίοι έχουν
την ικανότητα να
παράγουν ένζυμα (στις
απαιτούμενες
ποσότητες) για την
αποτελεσματική
διάσπαση των
οργανικών αποβλήτων
που συγκεντρώνονται
στους στεγανούς και
τους απορροφητικούς
βόθρους ή στους
βιολογικούς
καθαρισμούς.
Το Cesclean περιέχει
ακόμη : ένζυμα για το
ξεκίνημα της διάσπασης
των αποβλήτων,
επιφανειοδραστικά
υλικά για την ταχύτερη
δράση των
μικροοργανισμών και
θρεπτικά υλικά για την
επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής
μικροβιακής
δραστηριότητας.
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΤΟ CESCLEAN
Tα τελευταία χρόνια η
εκτεταμένη χρήση
χημικών,
απολυμαντικών και
απορρυπαντικών
ουσιών, επηρεάζει

αρνητικά τη βιολογική
δραστηριότητα στους
βόθρους και στους
βιολογικούς
καθαρισμούς.
Ένας βόθρος (στεγανός
ή απορροφητικός) ή ο
βιολογικός καθαρισμός
όταν δουλεύει σωστά
διασπά τα απόβλητα
χωρίς να
δημιουργούνται
άσχημες μυρωδιές και
συγχρόνως παράγει νερό
ως τελικό προϊόν.
Η καλή λειτουργία των
πιο πάνω συστημάτων
επηρεάζεται από τη
χρήση χημικών ουσιών,
από τ6ην υπερφόρτωση
και την παρατεταμένη
χρήση. Έτσι, ενώ αρχικά
οι βόθροι και οι
βιολογικοί καθαρισμοί
λειτουργούν σωστά (
δηλ. χωρίς μυρωδιές,
υπερχειλίσεις ή
αποφράξεις) μετά από
κάποιο διάστημα
χρήσης εμφανίζουν
προβλήματα.
Το Cesclean
προλαμβάνει και λύνει
τα πιο πάνω , γνωστά σε
όλους προβλήματα.
Εισάγοντας στο
σύστημα τους
μικροοργανισμούς που
περιέχει το Cesclean, οι
μικροοργανισμοί αυτοί
διασπούν
αποτελεσματικά τα
απόβλητα, σταματούν

τις άσχημες μυρωδιές
και βοηθούν το σύστημα
να δουλεύει σωστά
κάτω από δύσκολες
συνθήκες (παρουσία
χημικών ή λίπους,
υπερφόρτωση).
ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για καλύτερη απόδοση
και σίγουρα
αποτελέσματα
χρησιμοποιείτε το
Cesclean :
α) σε βόθρους: αμέσως
μετά το άδειασμα
β) σε βιολογικούς
καθαρισμούς: στο
ξεκίνημα του
βιολογικού για ταχύτερη
εγκαθίδρυση της
βιομάζας και αποφυγή
των οσμών ή κατά τη
διάρκεια λειτουργίας
του βιολογικού για
αποτελεσματικότερη
διάσπαση των
αποβλήτων (βελτίωση
BOD) ή σε περίπτωση
υπερφόρτωσης του
συστήματος.
γ) Η τακτική χρήση
του Cesclean: διατηρεί
τη λειτουργία
συστημάτων (βόθρων
και βιολογικών
καθαρισμών) σε υψηλό
βαθμό απόδοσης χωρίς
εμφάνιση προβλημάτων
(άσχημες μυρωδιές,
υπερχειλίσεις,
αποφράξεις).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ρίχνετε το περιεχόμενο του φακέλου σε κουβά
με χλιαρό νερό. Ανακατεύετε καλά και ρίχνετε
το διάλυμα και το τυχόν ίζημα στην είσοδο του
βόθρου ή του βιολογικού καθαρισμού. Για
οικιακή χρήση ρίχνετε το διάλυμα από τη
τουαλέτα τραβώντας μετά το καζανάκι.
Η χρήση του Cesclean είναι προτιμότερο να
γίνεται όταν το αποχετευτικό σύστημα
βρίσκεται σε μειωμένη χρήση (π.χ. βραδινές
ώρες).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Αριθμός ατόμων
Αρχική δόση
Δόση συντήρησης
που χρησιμοποιούν
(αριθμός
το σύστημα
φακέλων)
Από 5 έως 50 άτομα 1 x 250gr άπαξ 1 x 250gr / 2 μήνες
Έως 100 άτομα

2 x 250gr άπαξ

1 x 250gr / μήνα

Έως 200 άτομα

4 x 250gr άπαξ

1 x 250gr / 2 εβδομάδες

Έως 400 άτομα

8 x 250gr άπαξ

1 x 250gr / εβδομάδα

Έως 800 άτομα

16x250gr άπαξ

1 x 250gr / εβδομάδα

ΓΕΝΙΚΑ
Αρχική δόση :
1η ως προς 5η μέρα, 5 gr/m³ ημερήσιας κατανάλωσης νερού.
Δόση συντήρησης :
5 gr/m³ ημερήσιας κατανάλωσης νερού ανά εβδομάδα.
5 gr = 1 κοφτή κουταλιά της σούπας.

