
Biozyme có thể được định lượng hàng ngày xuống bồn rửa và 
các cửa cống trong thời gian yên tĩnh. Liều lượng điển hình sẽ 
là 150ml mỗi ngày, hoặc 1ml theo khẩu phần ăn mỗi ngày, tùy 
thuộc vào điều kiện nào là lớn hơn

ƯU ĐIỂM CÁC ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Biozyme là phù hợp để sử dụng trong tất cả các đường ống xả 
để giảm mùi hôi và lưu thông dòng chảy. Có thể được bổ sung 
vào bể tự hoại để góp phần phân hủy chất thải sinh học tự nhiên

Biozyme là dung dịch chứa các enzyme tự nhiên xử lý để duy trì sự thông 
thoáng cho các ống dẫn, cống xả và giảm thiểu mùi hôi khó chịu 

BYOZYME an toàn, ở dạng pha sẵn dùng để xử lý hệ thống đường ống, bẫy mỡ,
bể tự hoại. Biozyme sử dụng enzyme để phân hủy chất thải hữu cơ, chất béo và 
dầu mỡ khỏi ống xả duy trì dòng chảy và giảm mùi

Phân hủy và hóa lỏng tất cả các loại chất thải hữu cơ

Hoạt động ngay lập tức khi sử dụng

Hoạt động cả trên và dưới dòng nước

An toàn cho người vận hành, hệ thống và môi trường

Khắc phục vi khuẩn gây mùi trong hệ thống hiện tại

Tác động liên tục 24 giờ trong ngày

Sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong lĩnh vực chất thải 
nhà bếp và các khu vực chế biến thực phẩm
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Trạng Thái                                    Dung dịch lỏng, hơi đục

Màu                                                 Không màu

Mùi                                                  Dễ chịu

Tỷ trọng tương đối                     1.0 ở 20 °C

Độ hòa tan                                    Phân tán

pH                                                    4-6

Độ nhớt                                          200-300 cps ở 20 °C

Quy cách  Thùng                         12 chai x 1 lít ,
                                                          4 chai x 2.5 Lít

Tránh tiếp xúc với da và mắt

Bảo quản theo đóng gói của nhà sản xuất trong phạm vi nhiệt độ 
5 tới 30°C

Tham khảo bảng hướng dẫn sức khỏe và an toàn với tài liệu riêng 

Biozyme là dung dịch chứa các enzyme tự nhiên xử lý để duy trì sự thông 
thoáng cho các ống dẫn, cống xả và giảm thiểu mùi hôi khó chịu 

DỮ LIỆU KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA/ THẬN TRỌNG

LƯU Ý KHI BẢO QUẢN

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN


