
                                 VITOPARDOS
             neutralizator przykrych zapachów organicznych.
                                             Super koncentrat                    

Jest wysoce efektywnym absorberem nieprzyjemnych zapachów wytwarzanym na bazie
rycynoleinianu cynku aktywowanego aminokwasami. Eliminuje lotne związki przykrych
zapachów pochodzenia organicznego powstające z wydzielin, wydalin, procesów gnicia czy
fermentacji. Neutralizuje wszystkie grupy chemiczne odpowiedzialne za powstawanie
przykrych zapachów niszcząc bakterie siarczano-redukcyjne odpowiedzialne za tworzenie
związków siarki (m.in siarkowodór) oraz bakterie odpowiedzialne za tworzenie związków
azotowych (m.in.amoniak) i związków kwasów (m.in.kwas izowalerianowy, masłowy, itp.)

Neutralizator przykrych zapachów organicznych stosuje się:
* w gospodarstwach domowych, domach opieki, szpitalach, przychodniach weterynaryjnych,
  gastronomii, (sale z obłożnie chorymi, łazienki, WC, palarnie, jadalnie, itp.)
* w publicznych pomieszczeniach sanitarnych i komunalnych (łaźnie, szalety, toalety     
  turystyczne,zsypy,śmietniki,piwnice, pojazdy komunikacji, autokary, pociągi, itp)
* w przemyśle spożywczym, w przetwórstwie żywności (magazyny odpadów, odstojniki,   
  osadniki ścieków, osadniki gnilne, oczyszczalnie ścieków, itp.)
* w fermach hodowlanych zwierząt, w ogrodach zoologicznych, stacjach doświadczalnych. 

VITOPAR DOS jest silnie stężonym koncentratem przeznaczonych do stosowania po
rozcieńczeniu wodą.
W zależności od środowiska, rodzaju i stężenia przykrych zapachów stosuje się go
następująco:
* w profesjonalnym stosowaniu 1 litr koncentratu na 40 - 200 litrów wody,
* w stosowaniu powszechnym dozę 20 ml. na 0,5 - 1,0 litr wody.
Uzyskany płyn użytkowy należy rozpylać po powierzchmi przy pomocy opryskiwacza lub
atomizera. 
Wydajność i skuteczność preparatu zwiększa się przez jak najdrobniejsze rozpylanie płynu,
najlepiej w postaci mgły.
Jego działanie jest natychmiastowe.

Zapobiegawczo należy stosować go codziennie rozpylając niewielkie ilości płynu po
powierzchni pomieszczenia.
Preparat w postaci rozcieńczonej jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Uwaga: VITOPAR DOS przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci
w temperaturze powyżej 5 st.opni C.
                * w przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody,
                * w przypadku kontaktu ze skórą umyć wodą z mydłem,
                * w przypadku połknięcia o ile wystąpią objawy wezwać lekarza.
Preparat nie jest toksyczny, nie wywołuje alergii i łatwo ulega biodegradacji.

Okres gwarancji 18 miesięcy od daty produkcji.

Dystrybucja:    P.U.T."EKOSERWIS".  03-578 Warszawa ul.Bieżuńska 2A.
                                        Tel: 022.678.64.44.    Fax: 022.677.80.91. 
          e-mail:   ekoserwis@ekoserwis.waw.pl  ;  putekoserwis@neostrada.pl


