
 

GREEN TABS 
SKONCENTROWANE MIKROORGANIZMY  

DO MYJKI BIOLOGICZNEJ  

 

 

7 doskonałych powodów, by używać GREEN TABS : 
1. Tabletki opracowane poprzez selekcję mikroorganizmów specjalnie przystosowanych do 
bioremediacji smarów i olejów.  

2. Stosuje się jako uzupełnienie GREEN CLEAN w biologicznej myjce odtłuszczającej FONT 
GREEN. 

3. Poprawia skuteczność GREEN CLEAN. 

4. Przedłuża termin przydatności pracującego roztworu.  

5. Redukuje szlam powstały przy odtłuszczaniu,  degradując go.  

6. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.  

7. System GREEN CLEAN / GREEN TABS jest ekonomiczny i skuteczny.  

 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

       Przemysł                      Instytucje Użytku Publicznego                   
 
Produkt jest  specjalnie skomponowany w celu optymalizacji działania GREEN CLEAN, polegającego na 
odklejaniu z części mechanicznych różnego typu zanieczyszczeń : smarów, olejów,  ciał stałych, 
pozostałości węglowych, różnych osadów.  
Mikroorganizmy obecne są w naturalnej postaci w każdym środowisku i mają naturalne zdolności do 
degradacji związków organicznych i nieorganicznych, potrzebnych do ich odżywiania i wzrostu.  
Proces GREEN CLEAN/ GREEN TABS optymalizuje tę naturalną biodegradację, łącząc właściwości tabletek 
z mikroorganizamami z płynem detergentowym w myjce biologicznej.  
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Kolor :  Niebieski 
Wygląd : ciało stałe 
Zapach : brak 
Temperatura stosowania: 20-45°C (68-113°F), 38° dla myjki 
FONT GREEN 
Skoncentrowanie bakterii (SM9215C) : 20 milliardów 
UFC/tabletka 
Waga : 28,4 g 
Rozpuszczalność w wodzie : 100% 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki. 

 
Przy uruchamianiu myjki odtłuszczającej FONT CLEAN, należy umieścić 
jedną tabletkę GREEN TABS w zbiorniku myjki, aby zainicjować proces 
odtłuszczania (lub 1 tabletka na ok. 100 L GREEN CLEAN )  
Należy dorzucić kolejną tabletkę co 4 – 6 tygodni w zalezności od warunków 
stosowania myjki.  
 
Tabletki GREEN TABS stanowią wyselekcjowane mikroorganizmy, które 
nie znajdują się na liście czynników chorobotwórczych z grup 2, 3 i 4, 
ustalonej przez rozporządzenie z 18 lipca 1994, nastepnie zmineinione 
przez rozporzadzenie z 17 kwietnia 1997 i 30 czerwca 1998 (Arthrobacter 
Globiformis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis…), a których synergia i 
metabolizm umożliwiają “degradację” większości węglowodorów. 
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7 en + 
GREEN CLEAN : środek odtłuszczający  

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy 
za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.  
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