
BIOFRESH PLUS SP SPURGO BIOLOGICO 

ACTIVATOR/CURĂŢĂTOR BIOLOGIC 

 



BioFresh Plus SP este un activator biologic, sub formă de pulbere, constituit 

din microorganisme, enzime libere și elemente nutritive.  

Este un produs specific pentru metabolizarea substanţelor organice, activ 

asupra grăsimilor, uleiurilor vegetale şi animale, reziduurilor alimentare, 

deșeurilor de hârtie. 

Datorită acţiunii sale, DEODORIZEAZĂ, suprimând mirosurilor neplăcute, 

PREVINE înfundarea scurgerilor şi a canalizărilor precum şi eutrofizarea apei, 

REACTIVEAZĂ activitatea florei bacteriene în fosele septice, FLUIDIFICĂ apele 

uzate. Fructul cercetărilor biotehnologice, este un produs NATURAL, inofensiv 

pentru om şi mediu, reprezintă alternativa ecologică a produselor poluante, 

corozive şi toxice.  

BioFresh Plus SP are o concentraţie foarte ridicată de microorganisme 

facultative, ce actionează atât în mediul aerob cât şi anaerob, adică în prezența 

sau absența oxigenului.   

BioFresh Plus SP poate fi folosit pentru tratarea foselor septice şi scurgerilor 

de la băi, bucătării, cantine, restaurante, unităţi de alimentaţie publică, 

colectivităţi; pentru tratarea apelor uzate provenite din industria alimentară, 

abatoare, ferme de animale, conducte, puțuri, rezervoare biologice cu 

separatoare de grăsimi, staţii de epurare a apelor uzate, etc. 

 

MOD DE UTILIZARE AL PRODUSULUI  ÎN STARE DILUATĂ:  

Introduceţi produsul în instalaţii, dizolvând pulberea în apă călduţă, în raport 

de 10% ± (100 gr.de produs în 1-2 lt.apă);  asigurați-vă că panta de scurgere 

este suficient de mare, pentru a asigura circulația produsului şi scurgerea sa în 

fosa septică. 

Doze instalaţii de scurgere (1 măsură = 30 gr.cca): 

Prima, a doua şi a treia săptămână: 100 gr./zi, pentru fiecare 100 mt. de 

scurgere sau m³ de ape uzate tratate. 

Întreţinere şi dezodorizare: 100 gr. pentru fiecare 100 mt. de scurgere sau m³ 

de ape uzate tratate, de doua ori/ săptămână. 



Doze fose septice: 

Prima, a doua şi a treia săptămână:  50/60 gr.de produs/zi, pentru fiecare m³ de 

volum. 

Întreţinere şi dezodorizare:  50/100 gr.de produs, pentru fiecare m³ de volum, 

de două ori/săptămână. 

 

Doze fose septice din cadrul unităţilor de alimentaţie publică cu prezenţe 

zilnice: 

Pentru 50/100 persoane: 60 gr.de produs/zi, pentru primele 2/3   săptămâni; 

100 gr.de produs, de două ori/săptămână, pentru întreţinere şi dezodorizare. 

Pentru 100/400 persoane: 140 gr.de produs/zi, pentru primele 2/3   

săptămâni; 260 gr.de produs, de două ori/săptămână, pentru întreţinere şi 

dezodorizare. 

Pentru 400/700 persoane: 180 gr.de produs/zi, pentru primele 2/3   

săptămâni; 340 gr.de produs, de două ori/săptămână, pentru întreţinere şi 

dezodorizare. 

 

MOD DE UTILIZARE ÎN STARE NEDILUATĂ:  

Turnaţi în scurgerea WC-ului, cu ajutorul măsurii dozatoare, cantitatea indicată. 

Dozele se referă la o fosă de dimensiuni medii.  

DOZE NECESARE:  Pentru un decantor nou, unul recent vidanjat sau unul 

inactiv de mai mult timp:  2 măsuri de pulbere, pentru 3 zile alternative, în 

prima săptamână, după care se continuă cu o măsură de pulbere/săptămână, 

pentru întreţinere şi dezodorizare. 

 
Pentru un decantor plin sau cu mirosuri neplăcute: 3 măsuri de pulbere, 

pentru 3 zile alternative, în prima săptamână, după care se continuă cu o 

măsură de pulbere/săptămână, pentru întreţinere şi dezodorizare. 

 



Este recomandat utilizarea produsului BIOFRESH PLUS Spurgo Biologico,  în 

timp ce nu folosiţi scurgerile, pentru a putea lăsa produsul să acţioneze 

pentru mai mult timp. 

 
 
ATENŢIE! Păstraţi recipientul la loc răcoros şi uscat, la temperaturi cuprinse 
între 0 -45 C; evitaţi expunerea directă la soare. Închideţi bine cutia, după 
utilizare. Nu utilizaţi produsul simultan cu alte substanţe acide, sodă caustică, 
clor, dezinfectanţi.  După întrebuinţare, spălaţi-vă pe mâini (este doar o simplă 
măsură de precauţie, deoarece produsul nu este toxic sau agresiv).  A nu se lăsa 
la îndemâna copiilor! Ţineţi departe de alimente, mâncare pentru animale sau 
băuturi. 
 
 
PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL. 
 
 
TERMEN DE VALABILITATE: 
      
Produsul este stabil 36 luni, de la data fabricaţiei, dacă este păstrat în 
recipiente închise, la loc răcoros, protejat de lumină şi surse de căldură. 
 
 
COD PRODUS: BPSP BA1 
COD EAN 642 6513 00001 8 
GRAMAJ: 1 KG.  
AMBALARE: 8 BUC/BAX 
 
 
 
 
 
IMPORTATOR: S.C. NATURASAN S.R.L. 
Câmpulung Moldovenesc, Str. Mitropolit Silvestru Moraru 8,  
Tel. 0756066810, office@naturasan.ro, www.naturasan.ro 
 
 
 


