
SCD Purus – je koncentrovaný probiotický přípravek určený k použití v čistírnách odpadních vod, při čištění kanalizaci, 

řešení zápachu a bioremediace. Přípravek SCD Purus obsahuje výhradně přírodní látky a živou patentovanou kulturu 

SCD Probiotics. Tyto kultury byly vybírány s ohledem na udržitelnost a jejich účinnost je podpořena mnoha 

vědeckými studiemi. 

Mikroorganismy použité v této kultuře jsou živé a fungují symbióze, což přirozeně znásobuje jejich účinky. Lze 
je úspěšně použít v domácím prostředí, průmyslových podmínkách a při různých environmentálních aktivitách. 

Účinky přípravku SCD Purus: 
- Přirozený rozklad organické hmoty a ochrana životního prostředí; 
- Odstraňování příčin vzniku zápachu a emise plynů - čistírny odpadních vod, kanalizace, skládky, stáje, kuřácké 

prostory; 
- Potlačení patogenních a hnilobných mikrobů; 
- Rozklad hloubkových sedimentů, kalu a redukce růstu řas během čištění vody; 
- Snižování produkce kalů a zároveň jejich vyšší kvalita; 
- Rozklad toxických sloučenin; 
- Snižování obsahu těžkých kovů; 
- Lepší odvodňování kalu; 
- Detoxikace průsaků ze skládek a ochrana podzemních vod; 
- Potlačení pachu a redukce hmyzu u zdrojů zápachu; 

Použití: Domovní ČOV – Startovací dávka - denně 1: 5.000 během 10 dní (běžná ČOV rodinný dům - 1 dcl denně). 
Udržovací dávka - každé 2-3 dny 1: 10.000 (běžná ČOV rodinný dům - 0,5 dcl každé 3 dny). Dávku lze plynule snižovat 
až na 1x týdně. Aplikace přes WC. 

Žumpy – Přípravek se dávkuje v množství 1 litr na 10.000 litrů měsíčně. Aplikační dávka se rozdělí na menší a 
dávkuje se průběžně (podle naplnění žumpy, např. 2-3 dcl každý týden) přes WC. 

Septiky – Aplikuje se každé 2-3 dny, 1 dcl na 5 m3, zředěných s vodou přes WC. 
Výlevky – Na noc se aplikuje 1dcl neředěného přípravku. Uzavřeme a necháme působit. 
Kanalizace – Používá se zředěné množství přípravku 1: 5 s vodou, nejlépe nechlorované nebo odstátou. 

Množství rovnoměrně rozdělíme mezi všechny odpady a výlevky. Pro běžnou rodinu stačí 1 litr přípravku do 5 litrů 
vody, rovnoměrně rozdělit mezi všechny odpady. Nechat působit min. na noc. 

Informace o produktu: 
- Tekutý koncentrát živých probiotických kultur přírodního původu; 
- Neobsahuje žádné umělé chemické látky a geneticky modifikované organismy; 
- Ekologický a neškodný pro prostředí; 
- Hnědá, sladkokyselá tekutina, s charakteristickým pachem po kyselo-mléčném kvašení, s pH nižším než 3,9. 

Složení: Voda, probiotické kultury SCD Probiotics, melasa z cukrové třtiny, sůl. 

Skladování: Skladovat na suchém a tmavém místě, při teplotě 8 - 25 ° C. Po otevření skladujte v chladu. Chraňte 
před mrazem a přímým slunečním světlem. Udržujte obal pevně uzavřen. Podle potřeby otevřete a vypusťte 
přebytečné plyny. Datum spotřeby – vyznačený na obalu 

Další informace: 
- Mírné změny v barvě nebo pachu, tvorba plynů - nafukování láhve, bílé hrudky na hladině, jsou následkem 

přirozených procesů probíhajících ve výrobku a nejsou na závadu. 
- Pokud se vážně změní charakteristický vzhled a kyselo-mléčný pach výrobku (na hnilobný), nesmí se používat. 
- Nepoužívat výrobek, pokud má pH vyšší než 4; 
- Před použitím jemně protřepat; 

Vyrobeno v licenci: 
SCD L.L.C. 
Kansas City, MO, USA 
customerservice@scdprobiotics.com 
www.scdprobiotics.com 

Výrobce: 
Greenman Kft. 
Veszprém, Maďarsko 
greenman@greenman.hu 
www.greenman.hu 

Dovozce: 
SCD Slovensko, s.r.o. 
Mojmírovce, Slovensko 
Info@probioticky.cz 
www.probioticky.cz
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