
Ensím með örverum fyrir rotþrær er ekki hvarfgjarn vökvi og inniheldur örverur og ensím sem draga á 

áhrifaríkan hátt úr úrgangi er skolast niður í niðurfallskerfi eldhúsa og fleiri stöðum. 

Ensím með örverum fyrir rotþrær er hentugt til notkunar í allar gerðir af niðurföllum, vöskum og 

frárennslirörum og viðheldur einnig rotþróm, fitugildrum og niðurfallskerfum í heild sinni. 

Ensím með örverum fyrir rotþrær er öruggur í geymslu eða þangað til efnið er gert virkt með því að vatni er 

blandað saman við. 

Virkni Ensím með örverum fyrir rotþrær skiptist í tvö stig. Þegar efnið er gert virkt með vatni brjóta ensímin 

úrganginn niður í smærri agnir sem verða þá aðgengilegri fyrir örverurnar. 

Þetta fyrsta stig niðurbrotsstarfseminnar bætir samstundis flæði niðurfallanna og dregur úr ólykt. Það gerir 

einnig örverunum í Ensím með örverur fyrir rotþrær kleift að halda niðurbrotsstarfseminni áfram með því að 

brjóta enn frekar niður smærri agnir úrgangsins (svo sem fitu, pappír og grænmetisræmur) í vökva eða loftkennt 

form. 

Ef litlu magni (50 ml) af Ensím með örverum fyrir rotþrær er hellt beint í vaskinn og látið standa yfir nótt 

getur það losað stíflur úr frárennslisrörum á áhrifaríkan hátt. 

Ef Ensím með örverum fyrir rotþrær er notað reglulega, sem fyrirbyggjandi og viðhalds vara, kemur það í 

veg fyrir að úrgangur storkni í pípulögnum, skólphreinsistöðvum, fitugildrum eða skiljum og valdi stíflu. 

Best er að dæla Ensím með örverum fyrir rotþrær á reglulegum grundvelli í gegnum sjálfvirka dælu með 

tímaklukku beint í niðurfallið þar sem fitan eða feitin fara niður. Árangurinn eykst til muna með því að 

meðhöndla allt fast efni á þennan hátt þegar það fer í niðurfallskerfið. 

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 

Ensím með örverum fyrir rotþrær kallar fram eftirfarandi ensím starfsemi: 

Lipase             brýtur niður feiti, olíur og smurolíur 

Protease         brýtur niður prótínbyggð efni þar með talið matarafganga 

Amylase          brýtur niður sterkju og kolvetni 

Cellulase         brýtur niður cellulose efni s.s pappír o.fl. 

Ensím með örverum fyrir rotþrær inniheldur margs konar skaðlausar örverur, eða um 50,000,000 eininga á 

hvern millilítra. 

Ensím með örverum fyrir rotþrær er gulbrúnn vökvi með örlítinn ger ilm. 

pH-gildi er milli 6.5-7.5 

Ensím með örverum fyrir rotþrær er áreiðanlegur í minnst 12 mánuði ef efnið er geymt í upphaflegum 

umbúðum, innsiglað, á köldum og þurrum stað og fjarri sólarljósi. 

Ensím með örverum fyrir rotþrær er skaðlaust efni og ertir ekki. 

Sjá umbúðir fyrir frekari upplýsingar og leiðbeiningar. 

 


