NYHET!

Reducera kostsamma fettömningar
och miljöfarliga transporter!
Interspol koncernen presenterar en av de mest positiva och miljöanpassade
produktnyheterna inom fettsanering, såsom i avskiljare och avloppsnät.
INTERSPOL BIOMIX.

Minska era tömningar med hela 75%!
(vid tömning minst varje månad)

Våra biologiska medel reducerar fett, lukt och BOD i vatten,
som är ett sätt att bestämma graden av förorening från
utsläpp av organiskt material från avloppsvatten.
Våra biomedel är 100 % miljövänliga och tillverkade
av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier.
INTERSPOL BIOMIX minskar utsläppen av CO2 per år i
exempelvis Stockholm med 710 ton och i Malmö med 145 ton.
INTERSPOL BIOMIX minimerar dessutom luktstörningar.
Testat och beprövat med VA SYD i Malmö.
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INTERSPOL BIOMIX är framställt av naturens egna råvaror.
Innehåller vatten, jäst och växtoljekoncentrat.
100 % Biologiskt framställt.
100 % Biologiskt nedbrytbart.
Utan tillsats av farliga kemikalier.
Oskadligt för människor, djur och växter.
Oskadligt för vattenlevande mekanismer.

Fördelar med INTERSPOL BIOMIX:

För bra för att vara sant?
Vi förstår att du är nyfiken!
Testresultaten har överträffat
allas förväntningar!

- Bättre ekonomi.
- Rejält minskade utsläpp av CO2 !
- Reducerar och minskar fett i avskiljare och avloppsnät.
- Mindre igensatta rör och färre stopp i avloppen.
- Färre antal tömnings- och rengöringstillfällen.
- Bättre arbetsmiljö med minskade odörer.
- Undviker kostsamma akuta spolningar.
- Bättre flödeskapacitet utan fettavlagring och fettpåbyggnad.
- Minskade problem med fettavlagringar i ledningsnät och reningsverk.
- Renare spillvattenledningar och pumpstationer ger bättre och jämnare drift.
- Minskad risk för översvämningar (i tex källare) och bräddning av avloppsvatten.
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-samlad expertis inom VA-tjänster.

Innehåll:
INTERSPOL BIOMIX - Biotensidon®
En miljövänlig produkt för behandling av fett och organiskt
material i fettavskiljare. Lukter från fettavskiljare elimineras till stor del.
Den balanserade blandningen av förnyelsebara ingredienser jäst och naturliga
växtoljor som bryter ned fetter, annat organiskt avfall i fettavskiljare, rörsystem
och förlänger tömningsintervallet samt förbättrar kvaliteten på avloppsvattnet.
Användning: Applicera enligt information från Interspol.
Använd inte klorerade rengöringsmedel samtidigt som dosering av Biotensidon.
Ingredienser: Kondensat av vegetabiliska oljor.
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Interspolkoncernen:
Interspol AB, Interspol Systems AB, Interspol Bioteknik AB och Interspol Avloppsteknik AB.
Vi är ett samlat team specialister inom VA-tjänster, och kan därmed erbjuda
förmånliga helhets- och serviceavtal.
Våra tjänster omfattar:
Stamspolning, rörinfodring, relining, rörinspektion, matavfallsskvarnar, matavfallssystem,
fettavskiljare, oljeavskiljare, bioteknik, problemlösning illaluktande dofter/ventilation.
Varmt välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation!
Kontakta oss på 020-300 000
eller maila oss på info@interspol.se
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