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GP-BIOBRICKS-STOR
Single Stor BioBrick (230x70mm), ca. vekt 3Kg.

GP-BIOBRICKS-LITEN
Pakke 6 BioBricks (70x90mm), vekt pr ca.400g.

PRODUKT DATA :  BIO-BRICK

BioBricks bør brukes som beskrevet av 
konsulenten. Men hvis blokken skal 
brukes i en løfteplass, skal blokken 
suspenderes midtveis mellom høye og 
lave punkter i pumpesyklusen. Hvis 
blokken skal brukes til å holde 
avløpsledninger klar, bør den plasseres 
slik at alt avfall går over det.

Avhengig av påføring, bør den store 
BioBrick vare ca. 3 måneder og den 
lille BioBrick skal vare ca. 1 måned 
hver.

Longevity

Det er fare for alvorlig skade på 
øynene. Unngå kontakt med øynene 
og i tilfelle kontakt med øynene, skyll 
straks med vann og kontakt lege. 
Produktet er skadelig ved svelging. 
Unngå inntak og kontakt med 
drikkevann eller næringsmidler. og 
sikkerhet

Produktet inneholder naturlig 
forekommende ikke-patogene 
bakteriekulturer og er ikke skadelig 
for miljøet.

For best resultat, oppbevares på et 
kjølig, tørt sted.

Bakteriene i BioBrick danner en biofilm, som kontinuerlig produserer en fornybar tilførsel av høyaktive enzymer til 
nedbryting av fett og oljer. Denne biofilmen fester seg i dreneringssystemets vegger og er svært motstandsdyktig mot 
rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Dette gir dermed en langvarig beskyttelse. Avhengig av påføring, bør den store 
BioBrick vare ca. 3 måneder og den lille BioBrick skal vare ca. 1 måned hver.BioBrick  bør brukes som beskrevet av 
konsulenten. Men hvis BioBrick skal brukes i en løfteplass, skal BioBrick plasseres midtveis mellom høye og lave punkter i
 pumpesyklusen. Hvis BioBrick skal brukes til å holde avløpsrør klare, bør den plasseres slik at alt avfall går over det. .

HVORDAN VIRKER DET

FORDELER

•   Aerobic og fakultative anaerobiske stammer med rask vekst.
•   Sikker og stabil blanding av Bacillus sporer.
•   Evne til å arbeide under et stort utvalg av forskjellige forhold - lav og høy 
    temperatur, lav og høy pH, aerobt og anaerobt forhold, lave næringsforhold, 
    saltholdighet etc.
•   Produksjon av ekstracellulære enzymer som gir et bredt spekter av 
    nedbrytningskapasitetet, inkludert fett, oljer og fettstoffer, korte og enslige kjedefettsyrer,
    cellulose, protein og stivelse.

FORDELENE ved 
kontinuerlig bruk er:

• Fettfordøyelse 

• Forbedret flyt 

• Eliminere blokkeringer 

• Effektiv luktreduksjon 

• Fullstendig fordøyelse av faste stoffer 

• Vesentlig reduksjon i BOD nivåer

Bruksanvisning Helse og sikkerhet

For mer informasjon om produkter fra Drainbo Scandinavia AS, kontakt oss på: 92 300 500 | post@drainbo.no | www.drainbo.no – www.fett-utskiller.no 

MSGD 
BIOBRICK
BioBrick er et kontrollert utslipps system som inneholder 
en spesielt utvalgt blanding av ikke-toksiske naturlige 
mikrober som fordøyer oljer, fett og annet organisk 
materiale..

• Reduksjon av levetid og bruk av pumpe 


