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•  Tekutý koncentrát živých probiotických
    kultúr prírodného pôvodu;
•  Neobsahuje žiadne umelé chemické látky a
    geneticky modifikované organizmy;
•  Ekologický a neškodný pre prostredie;
•  Hnedá, sladkokyslá tekutina, s charakte-
    ristickým pachom po kyslomlieènom
    kvasení, s pH nižším ako 3,9.

ÈOV - Štartovacia dávka - denne 1:5.000 poèas 
10 dní (bežná ÈOV rodinný dom - 1 dcl denne). 
Udržiavacia dávka - každé 2-3 dni 1:10.000 
(bežná ÈOV rodinný dom - 0,5 dcl každé 3 dni). 
Dávku je možné plynule znižova až na 1x 
týždenne.  Aplikácia cez WC.
Žumpy - Prípravok sa dávkuje v množstve 1 liter 
na 10.000 litrov mesaène. Aplikaèná dávka sa 
rozdelí na menšie a dávkuje sa priebežne 
(pod¾a naplnenia žumpy, napr. 2-3 dcl každý 
týždeò)  cez WC.
Septiky - Aplikuje sa každé 2-3 dni, 1 dcl na 5 
m3, zriedených s vodou cez WC.
Výlevky - Na noc sa aplikuje 1dcl neriedeného 
prípravku. Uzatvorí sa a nechá sa pôsobi.
Kanalizácia - Používa sa zriedené množstvo 
prípravku 1:5 s vodou, najlepšie nechlórovanou 
alebo odstátou. Množstvo sa rovnomerne 
rozdelí medzi všetky odpady a výlevky. Pre 
bežnú rodinu staèí 1 liter prípravku do 5 litrov 
vody, rovnomerne rozdeli medzi všetky odpady. 
Nechá sa pôsobi min. na noc.

Skladova na suchom a tmavom mieste, pri 
teplote 8 – 25 °C. Po otvorení skladujte v chlade. 
Chráòte pred mrazom a priamym slneèným 
svetlom. Udržujte obal pevne uzavretý. Pod¾a 
potreby otvorte a vypustite prebytoèné plyny.

SCD Purus je koncentrovaný probiotický prípravok urèený na 
použitie v èistiaròach odpadových vôd, pri èistení kanalizácii, 
riešení zápachu a bioremediáciu. Prípravok SCD Purus obsahuje 
výluène prírodné látky a živú patentovanú kultúru SCD Probiotics™. 
Tieto kultúry boli vyberané s oh¾adom na trvalú udržate¾nos a ich 
úèinnos je podporená mnohými vedeckými štúdiami. 
Mikroorganizmy použité v tejto kultúre sú živé a fungujú 
symbioticky, èo prirodzene znásobuje ich úèinky. Je ich možné 
úspešne použi v domácom prostredí, priemyselných podmienkach 
a pri rozlièných environmentálnych aktivitách.

Úèinky prípravku SCD Purus:
•  Prirodzený rozklad organickej hmoty a ochrana životného
    prostredia;
•  Odstraòovanie príèin vzniku zápachu a emisie plynov –
    èistiarne odpadových vôd, kanalizácie, skládky odpadu, 
    maštale, fajèiarske priestory;

Potláèanie patogénnych a hnilobných mikróbov;
  Rozklad dnových sedimentov, kalov a redukcia rastu rias poèas

    èistenia vody;
•  Znižovanie produkcie kalov v ÈOV a zároveò ich vyššia kvalita;
•  Lepšie odvodòovanie kalu v ÈOV;
•  Rozklad toxických zlúèenín;
•  Znižovanie obsahu ažkých kovov;
•  Detoxikácia priesakov zo skládok odpadu;
•  Potlaèenie pachu a redukcia hmyzu pri zdrojoch zápachu;

•  
•

Ïalšie informácie:
•   Mierne zmeny vo farbe alebo pachu, tvorba plynov – nafukovanie
    f¾aše, biele hrudky na hladine, sú následkom prirodzených
    procesov prebiehajúcich vo výrobku a nie sú na závadu.
•   Ak sa vážne zmení charakteristický vzh¾ad a kyslomlieèny pach
    výrobku na hnilobný, nesmie sa používa.
•   Nepoužíva výrobok, ak má pH vyššie ako 4;
•   Pred použitím jemne pretrepa;

Zloženie:

Voda, probiotické kultúry SCD Probiotics™, melasa z cukrovej trstiny, 
so¾.

Prirodzený mikrobiologický prípravok na èistenie
odpadových vôd, odpadové hospodárstvo,

bioremedáciu a odstraòovanie zápachu.

SCD PURUS

Objem: 20 l10 l5 l1 l

Spotrebujte do:

Greenman Kft.

Vesprém, Maïarsko
greenman@greenman.hu

www.greenman.hu

Výrobca:

Dovozca:

SCD Slovensko, s.r.o.
Mojmírovce, Slovensko

info@probioticky.sk
www.probioticky.sk

Toto logo garantuje najvyššiu
kvalitu SCD Probiotickej

Technológie

Slovensko

Sustainable Community
Development L.L.C.

Kansas City, MO, USA
customerservice@scdprobiotics.com

www.scdprobiotics.com
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