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Cechy 

BacterioActive® GRA Solid to wysoce aktywny biologiczny preparat w formie proszku 
umożliwiający przetwarzanie i doprowadzenie do postaci płynnej zwierzęcych i 
roślinnych tłuszczy, białek, a także skrobi i celulozy. Skład produktu 
stanowią wyselekcjonowane naturalne, nie patogenne mikroorganizmy oraz 
odpowiednie enzymy. 
             
Właściwości: 
- Wysoce aktywna receptura produktu zapewnia działanie w cyklu ciągłym poprzez 
unikanie formowania skorup i zatorów. 
- Produkt jest naturalny, nie zawiera składników kaustycznych, nie jest toksyczny, 
bezpieczny dla  organizmów żywych. 
- Przyczynia się do dobrego stanu i gotowości do pracy komór fermentacyjnych i 
zbiorników tłuszczu, utrzymuje biologiczną równowagę i kontroluje wydzielanie 
się nieprzyjemnych zapachów. 
- Łatwe dozowanie preparatu, bezpieczny dla użytkownika.  

 
 

Zakres zastosowań 
Profilaktyka dla uniknięcia blokady i nieprzyjemnych zapachów w komorach 
fermentacyjnych i w odtłuszczalnikach. 
BacterioActive® GRA Solid jest szczególnie odpowiedni dla: oczyszczalni ścieków, 
szamb przydomowych, obiektów hotelowych i restauracyjnych- oczyszczanie separatora 
tłuszczu, przemysłu przetwarzania produktów rolnych-oczyszczanie przyzakładowych 
zbiorników ściekowych itd. 
 

Postać Płyn biały 

Zapach Specyficzny, charakterystyczny 
 

Gęstość przy 20 °C - 

Wartość pH - 

Rozpuszczalność / mieszalność w wodzie Ulega dyspersji 

Rozkład biologiczny Spełnia wymogi dyrektywy CEE 648/2004 

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne 

Koncentracja bakterii > 108 (cfu/g) po wyprodukowaniu.. 

 
 

Dozowanie 

 
Określenie właściwego dozowania uzależnione jest od wielu czynników takich jak np. 
przepływ, objętość zbiornika, typ komory fermentacyjnej, koncentracja pozostałości itp. 
dlatego odpowiednią dawkę preparatu należy skonsultować z Działem Technicznym CT-
card serwis Aqua Team. 
Proponowane dozowanie: 200g produktu na 2 m3objętości zbiornika/separatora lub 25 
posiłków/dobę w restauracji, codziennie przez 2-4 dni; profilaktycznie stosować 200g 
produktu 1 raz w tygodniu. 
Nalezy dawkować produkt bezpośrednio do zbiornika, woreczki ulegają rozpuszczeniu 
pod wpływem wody. Dla rurociągów i odpływów należy stosować produkt rozpuszczony 
w ciepłej (ok 30oC) wodzie. Nie należy stosować produktu łącznie ze środkami 
dezynfekującymi/biocydami.     
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Bezpieczeństwo 

Wolny od oznaczeń piktogramów dla substancji niebezpiecznej. 

- Produkt zawiera żywe mikroorganizmy, w czasie stosowania nie należy jeść, pić, palić. 
Zalecanym higienicznym środkiem ostrożności jest mycie rąk po użyciu produktu. 

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

- Zmniejszenie aktywności enzymatycznej następuje po 2 latach składowania na 
magazynie. 

 

 
 

Informacja 
środowiskowa 

Projekt ekologiczny: 
Produkt został zaprojektowany dla ochrony ekologii zgodnie z wymogami 
środowiskowego Systemu Zarządzania dotyczącymi procesu projektowania i rozwoju 
ekoprojektu: Ecodesign zgodnie z normą UNE 150.301 

 

 
Składowanie i 

transport  

Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w suchym, zaciemnionym, chłodnym i 
przewietrzanym miejscu; trwałość 2 lata. 

Dystrybucja i transport: Produkt nie jest regulowany przez Europejską Umowę dotyczącą 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.  

Eliminacja: Po wykorzystaniu opakowanie nie jest klasyfikowane jako odpady 
niebezpieczne (RP) LER Kod:150102   

 

Opakowanie  200g (woreczek ulega rozpuszczeniu pod wpływem wody). 

Materiał masowy: wiadro 8 kg (40 sztuk woreczków).      

 
 


