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BIO-BLOCK ® 

PASTILE ENZIMATICE PENTRU PIȘOARE  
 

 

 

 DESCRIERE: 

 Pastilă solubilă cu enzime şi agenți de curățare biodegradabili pentru curățarea şi 

dezodorizarea pişoarelor. BIO-BLOCK® este formulat pentru curățarea şi îndepărtarea 

uşoară a depunerilor de calcar şi a altor deşeuri organice care se acumulează în pişoare, țevi 

şi fitinguri. BIO-BLOCK® are un parfum proaspăt şi previne formarea depunerilor de calcar.  

 BIO-BLOCK® nu conține paradiclorbenzen şi este în proporție de peste 95% 

biodegradabil. 

 

 APLICAŢII:  

 Pişoarele din case, restaurante, spitale, şcoli, clădiri comerciale, etc. necesită o 

întreținere periodică pentru a prevenii mirosurile neplăcute şi pentru a elimina depunerile 

de calcar. 

 Atunci când este utilizat în mod regulat, BIO-BLOCK® elimină mirosurile neplăcute şi 

alte substanțe nedorite. Combinația unică de enzime şi agenți de curățare naturali, curăță şi 

dezodorizează într-un mod plăcut şi natural.  

 Deoarece BIO-BLOCK® nu conține substanțe chimice periculoase, este întotdeauna 

sigur la utilizare şi prietenos cu mediul. 

 

 

 Diferenţe între produse clasice şi BIO-BLOCK® 

  

  

BIO-BLOCK® PRODUSE CLASICE 

Complet solubil în apă  

Elimină sursa mirosurilor neplăcute  

Previne înfundarea  

Previne depunerile de calcar  

Curăță pişoarul  

95% biodegradabil şi nu conține 

paraclorbenzen 

Eficient timp de 15 zile  

Nu sunt complet solubile în apă 

Creează blocaje când resturile tabletei se 

acumulează în scurgere 

Doar maschează mirosul, nu elimină sursa  

Nu elimină depunerile  

Nu previne înfundarea  

Nu curăță  

Irită plămânii şi gâtul  

Necesită intervenții frecvente şi costisitoare  

Durată de viață scurtă 
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 MOD DE APLICARE: 

 O tabletă de BIO-BLOCK® în fiecare pişoar este suficientă pentru aproximativ 2 

săptămâni, în funcție de frecvența de utilizare a pişoarului. 

  

 CARACTERISTICILE PRODUSULUI:  

 

 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE: 

 

Aspect Tabletă verde cu o greutate de 20 g, lent solubilă, parfumată 
Ingrediente Enzime şi agenți de curățare biodegradabili 
Durată de depozitare 12 luni 
pH 4,6 
Densitate 1,05 g/cm3 
Ambalaj Recipient de: 1 kg (40 tablete ) 

Depozitare 7° - 40° C; A se păstra la temperatura camerei. 
Manipulare ATENŢIE!  

Dacă se produce contactul accidental cu pielea, spălați zona afectată cu 

apă şi săpun. Nu ingerați. Netoxic, nepatogen, inofensiv pentru viața 

acvatică. 

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR! 

 MICROCAT® este marcă înregistrată. Informațiile conținute în fișa tehnică a produsului sunt bazate pe demonstrații stiințifice și 

teste particulare. Utilizatorul acceptă și iși întreaga responsabilitate cu privire la aplicarea produselor și rezultatelor obținute. Aqua D&P 

Technologies nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează obținerea rezultatelor dorite.  
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