Odour Control…Guaranteed!

Wykorzystują naszą własną 8-szczepową bakterię z dodatkowymi enzymami
SPECJALNIE STWORZONE ABY ZAPEWNIĆ:
√√ Bezpiecznie zamknięte samorozpuszczające się saszetki
√√ Brak biocydów
√√ Usuwanie nieczystości z wewnętrznych ścian zbiornika i wszystkich rur
ciężarówki oraz pomp (po kontynuowaniu, niezachwiane działanie)
√√ Wszechstronna kontrola zapachu
√√ Świeży, czysty zapach
√√ Skraplają odpady i rozpuszczają papier toaletowy: wymagają mniejszej
ilości wody: działają nawet przy 11 L a nie przy zalecanych 19 L.
√√ Korzystnie wpływają na oczyszczalnie ścieków
√√ Wydajne od 1 dnia do 7 dni a nawet dłużej
DOSTĘPNE W:
• 60g: Karton z 200 saszetkami (5 torebek po 40)
• 30g: Karton z 400 saszetkami (5 torebek po 80)

*Satellite jako pierwsze wyprodukowało produkt bio taki jak Quick Scents
Bio i ciągle pracuje nad jego ulepszeniem.

1
Oparta na 10-letnich badaniach,
innowacyjna w przemyśle kabin toaletowych
technologia Quick Scents Bio, jest
specjalną inwencją Satellite. Wykorzystuje w
całości biologiczny proces ze specjalnie sformułowaną
mieszanką enzymów i nie-patogenicznych bakterii,
która jest nie tylko przyjazna środowisku, ale
również korzystnie wpływa na oczyszczalnie
ścieków. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia rachunków
za ścieki i gwarantuje akceptację w najbardziej wymagających
oczyszczalniach.

2
Quick Scents Bio zawieraja “dobrą” bakterię, która
nie powoduje zapachu. Ponieważ jest ich tam wiele i
karmią się enzymami aby szybciej się rozwijały, wygrają
ze „złymi” bakteriami które powodują fetor. Powodem
dla którego mamy 8 różnych szczepów bakterii jest
to, ze każda bakteria żywi się czym innym (warzywa,
olej itp. ). Dlatego obejmuje to wszystkie odmiany.
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Produkty na bazie biocydów będą działały tylko w kontakcie z nieczystościami stałymi więc jeśli zbiornik jest
przepełniony i stosujesz produkty zawierające biocydy, będą one działały tylko do poziomu wody. Quick Scents Bio
zawierają bakterię, więc będą działały na wszystkich poziomach, nie tylko tam gdzie jest płyn. Przede wszystkim
dlatego, że nieczystości stałe rozpuszczają się. W cięższych warunkach nasze Quick Scents Bio działają
nawet lepiej. Na przykład w ekstremalnie gorącej temperaturze, nasza dobra bakteria rozwija się nawet szybciej.
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Odpowiedni rodzaj i ilość różnych szczepów bakterii
zapewnia działanie naszego produktu od 1 dnia
do 7 dni, jest to gwarantowane. Albo nawet dłużej.
Dodatkowo, Satellite będąc jedynym dostawcą na
całym świecie , uzyskał akceptację, że nasza bakteria
jest aprobowana w działaniu przeciw powstawaniu
powodujących fetor nieczystości w Indiach, Nigerii,
Turcji i oczywiście w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Tylko my możemy zaproponować produkt, który
działa na nieczystości na całym świecie.
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Ponieważ bacteria Quick Scents Bio jest aktywna zanim bakterie z
nieczystości znajdą się w zbiorniku, substancje powodujące fetor są od
razu eliminowane. Nie tak jak inne czysto enzymatyczne czy inne produkty
bio, nasze są odporne na inne dodatkowe produkty takie jak
Cabana Spray, Urinal Cleaner, Mydło….
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Z naszą 8-szczepową bakterią, Quick
Scents Bio rozpuszczają nieczystości
wewnątrz zbiornika i oczyszczają
ściany
zbiornika,
ciężarówki
asenizacyjnej i pompy, natomiast
produkty chemiczne nie będą tego robiły.
To oznacza czysty sprzęt oraz łatwiejsze
serwisowanie.
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NOWE

PŁYNY BIO

STF BIO 5000

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Nowe Przyjazne środowsiku
Mniej osadów
Rozpuszczają osady stałe
Rozpuszczaja papier toaletowy
Rozpuszczają nieczystości wewnątrz
zbiornika
Oczyszczają zbiornik z osadów
Korzystnie wpływają na oczyszczalnie
ścieków

Dostępne w:
23 i 208 litrów

Zasady stosowania:
Wlej 30-60 ml na
19 litrów wody

Zamień swoje zakupy śradków sanitarnych
na punkty na darmowe produkty

Satellite Europe
Av. de la Toison d’Or, 67
1060 Brussels - Belgium
Tel: 0032/ (0) 2 542 56 56
Fax: 0032/ (0) 2 542 56 57

Satellite Germany
Robert-Bosch- Strasse 37
D- 42489 Wülfrath - Germany
Tel: 0049/ (0) 2058 9222 0
Fax: 0049/ (0) 2058 9222 33

Satellite United Kingdom
Lagrange, Lichfield Roal Industrial Estate
Tamworth, Staffs B79 7XD - GB
Tel: 0044/ (0) 1827 723 999
Fax: 0044/ (0) 1827 626 44

info@satelliteindustries.com			www.safetfresh.com

