
ПРОДУКТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ  
Комфорт, чистота и дълъг живот на септичните ями 

 Препаратите  за септични ями са фин гранулат с ензимно-бактериален комплекс 
щадящ Вашата канализация и септични ями. Разграждат отлаганията от мазнини, нишесте, 
тоалетна хартия, перилни препарати, органични и неорганични съставки. Отстраняват 
замърсяванията и премахват неприятните миризми. По този начин избягвате неприятното и 
скъпоструващо машинно почистване на септичните ями за дълъг период. Предназначени 
специално за септични ями и канализации  за домакинства – хотели - ресторанти -  
столове и санитарни системи. 

  
1. СЕПТИФОС  /активатор/ за септ.ями – 648 гр.  

Кутия съдържаща 18 пликчета х 36 гр. 
                                                                                Цена: 22.80 лв./кутия с ДДС, София. 
 
 
 
 
 
 

 
2. СЕПТИФОС /активатор/ за септ.ями – 1.2 кг. 

Насипен в кутия с пластмасов дозатор (25 гр.)         Цена: 37.35 лв. /кутия с ДДС, София. 
              3.   СЕПТИФОС ВИГОР ГЕЛ WC 2 в 1 - 750 мл. Цена: 11,42 лв. /спрей с ДДС, София. 

Разлага калциевите неприятни отлагания по стените на тоалетната чиния, елиминира неприятните миризми 
и придава аромат. Способства за пречистване на отпадните води и подобряване на канализацията Ви. 

 

II. Линия  ЕЕЗИМ  /Реалко, Белгия/ - екс ОКСИЖЕН, включва: 

 4.. ЕЕЗИМ 1,3 кг/650 гр  СТАНДАРТ /екс ОКСИЖЕН БА 1340/  

Биологично 100% ензимно-бактериален комплекс на гранули. Фирмата утвърждава, че той е с доста по-голяма 
активност от предлагания СЕПТИФОС. При нашите тестове и изпитания при крайни клиенти  установихме 
ефективността на препарата (без да сме измервали неговата активност по известни причини). Той повишава 10 
пъти  скоростта на третиране и регулиране на септични ями, елиминира неприятните миризми, предотвратява 
запушвания и намалява драстично механичното почистване на ямите - фирмата утвърждава дори че това 
почистване изобщо да се „забрави“. Естествени суровини. 

Опаковки:  - хартиена кутия  с дозир лъжичка  - 1,3 кг.  Цена: 35,78 лв с ДДС, София 

      - капсулована ПВЦ  кут с дозир      - 650 гр. Цена: 18,84 лв с ДДС, София 

 

5. ЕЕЗИМ ПРОБЛЕМНИ ЯМИ - /екс ОКСИЖЕН ДА 1342/  –  

           Деблокиращ и активиращ 100 % био ензимно-бактериален комплекс  на гранули с голяма активност – вложени 
са 30 пъти повече ензими. Той е предназначен  за свръх натоварени септични ями, лошо функциониращи  или 
такива със силни хронични проблеми (т.е. търси се„щоково” третиране) - деблокира, абсорбира, разлага, 
елиминира миризми. Усилена формула. .  

            Опаковки: - хартиена кутия с дозир лъжичка           - 1,3 кг.    Цена: 37,77 лв с ДДС, София 

                 - капсулована ПВЦ  кут  с дозир            - 650 гр.   Цена: 20,57 лв с ДДС, София 

6. ЕЕЗИМ РАПИД АВАРИЯ - екстрено отпушване 

                                                                            - 500 гр.   Цена: 18,84 лв с ДДС, София 

              ЕЕЗИМ РАПИД  АВАРИЯ е 100 % био гранулат – бързо разграждане, ефикасно премахва миризмите,  

 

Бр човека плик/седмица 
1до 4 човека 1 пакетчет  
5 до 8 човека 2 пакетчет  
9 до 12човек 3 пакетчет  

 

V на септ. яма Първо използване Рутинно прилагане Периодичност 
1-3 м3 2 пакетчета/доза 25 гр. 1 пак/доза 25 гр. 1 път/2 седмици 
4-8 м3 4 пакетчета/доза 25 гр. 2 пак/доза 25 гр. 1 път/1 седмица 

Над 8 м3 8 пакетчета/доза 25 гр. 4 пак/доза 25 гр. 1 път/1 седмица 
Забележка: Това са принципни дозировки. Винаги консултирайте етикетите върху продуктите, като отчитате обема и 

натовареността на септичната Ви яма. 
 



              много подходящ за  реактивация на септ. ями. 

7. ЕЕЗИМ - ТЕЧНИ БИО ЕНЗИМНИ ПРОДУКТИ за отпушване и превантивна защита на 
канализации в:  кухни, бани, отпушване и против миризми .Подпомага ефикасно и функционирането на Вашата 
септична яма .Техният коефицент на разграждане за 28 дни е 96%. 

Опаковки: ПВЦ дозираща бутилка – 1 л. -            Цена: 13,06 лв с ДДС, София 
     

III. Линия  ЩЕМБО-БЕВИЛ ( Белгия). ЕПЮР означава ecological purification – екологично 
почистване и включва: 

              8.  ЕПЮР БИО - 1,5 кг за 12 месеца, 54 дози, ПВЦ кутия. 

                                     Цена: 29,00 лв с ДДС 

              9.  ЕПЮР БИО -750 гр.за 6 месеца, 30 дози.                              Цена: 15,60 лв/кутия с ДДС , София 
Насипен прахообразен биологичен активатор в харт опаковка с дозатор 25 гр 
.  

                10.  ЕПЮР МИКРОБИЛ БИО -  500 гр. за 6 месеца.      Цена: 17,50 лв/кутия с ДДС, склад София 
Насипен активатор с  вградени микроперли за активиране, ускоряване и удължено действие. Идеален за 
използване във вили, в които пребиваването е епизодично и с годишно зазимяване, като се избягва 
ежеседмичното „подхранване” с препарат.  Поставя се веднъж след сезона 
. 

               11..  ЕПЮР БИО 550  гр 22 пак  - 550 гр/, за 5 месеца.                 Цена: 16,44 лв с ДДС, София 
          Прахообразен активатор. 
 
               12. ЕПЮР АКТИВАТОР/ДЕБЛОКИРАЩ – 500 гр. -                   Цена: 11,16 лв/кутия с ДДС София 
                      Прахообразен препарат алтернативен на този в т. 5. 
 
               13. ЕПЮР ЗА ПРЕЧИСТВ. СТАНЦИИ - 750 гр.                          Цена: 16,44 лв/ПВЦ кутия с ДДС София 
          Активатор за поддръжка на мини станции от 1 до 4 обитатели. При повече – удвоява се  
                        дозата. Прахообразен. ПВЦ кутия за 8 месеца. 
 
               14. ЕПЮР WC БИО 2 в 1 -  750 мл.                                                  Цена: 9,42 лв/флакон с ДДС, София 
          Течен препарат.Вж т. 3 по-горе – алтернативен продукт на Септифос по т. 3 по-горе. 
 

             15. ФЮЛГЮРАНТ WC 3 в 1 ГЕЛ химически  - 750 мл.             Цена:  7,87 лв/флак   с ДДС, София 
 
             16.  ЕПЮР СТОП МИРИЗМИ БИО - 3 х 200 гр/плик.                Цена: 16,44 лв/кут    с ДДС, София 

  Прахообразен за премахване на миризми в канализацията и тоалетните на миризми от септичните ями. 
 

             17.  ЕПЮР СТОП МИРИЗМИ – 1 л./бут.                                       Цена: 11,93 лв/бут     с ДДС, София 
          Течен препарат за същата цел като продукта от т.13, но течен. 
 
 За  контакт: “Био Ензима България” ООД    beb@bioenzyma.com,/  www.bioenzyma.com 
                                       тел: 02/423-24-11, 0889/430-205 
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