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MICROCAT® Bio Block 
enzimatikus vizelde kocka 
 
LEÍRÁS: 
A BIO-BLOCK enzimeket és biológiailag lebomló 
szappanokat tartalmazó vízoldható tabletta a vizeldék 
tisztántartására és szagtalanítására. Használata 
megkönnyíti a vízkőlerakódás és egyéb szennyeződések 
eltávolítását a vizelde felületéről, a vezetékekből és 
szerelvényekről.  
A BIO-BLOCK friss illatú és megakadályozza a vízkőképződést. 
 
ALKALMAZÁSA: 
Magánházak, éttermek, kórházak, iskolák, kereskedelmi épületek, bevásárlóközpontok 
stb. vizeldéi rendszeres karbantartást igényelnek a rossz szagok megelőzése és a 
vízkőképződés eltávolítása érdekében.  
A BIO-BLOCK rendszeres használata során a vizelde szagmentesen és tisztán tartható. 
A BIO-BLOCK egyedülálló összetevői – köztük enzim tartalma – természetes módon 
tisztítanak és illatosítanak, és mivel a termék veszélyes vegyi anyagoktól mentes, az 
biztonságosan használható.  
A BIO-BLOCK nem tartalmaz paradiklór-benzolt és több mint 95%-ban biológiailag 
lebomló. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: 
1 tabletta BIO-BLOCK vizeldénként 2 hétre elegendő a vizelde használatának 
gyakoriságától függően. 
 
ELŐNYEI:  

BIO-BLOCK Klasszikus vizelde tabletták 

Vízben teljes mértékben oldódik 
Nem teljes mértékben oldható vízben. Lerakódásokat 
okoz, ha a tabletta maradványai felhalmozódnak a 
lefolyóban. 

Megszünteti a rossz szagok forrását Elrejti a szagot. 

Megállítja a mészkőképződést Nem akadályozza meg a vízkőképződést. 

Megakadályozza az eltömődést Nem előzi meg a dugulást. 

Tisztítja a vizeldét Nem tisztít. 

Több mint 95% -ban biológiailag lebomló és 
nem tartalmaz paraklór-benzolt. 

Irritálja a tüdőt és a torkot. Gyakori és drága 
beavatkozásokat igényel. 

Hatékony a 15 perces időtartamú normál 
használat esetén. 

A tabletta eltűnik több nap elteltével. 
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KÜLSŐ MEGJELENÉS: Zöld, kúp alakú 20 grammos tabletta, lassan oldódó, kellemes 
illatú. 
 
ÖSSZETÉTEL: Enzimek és biológiailag lebontható szappanok 
 
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: 1 év  
 
TÁROLÁS:  7-40°C. Szobahőmérsékleten tárolható 
 

Ha véletlen bőrrel érintkezik, mossa le az érintett területet szappannal és vízzel. Ne 
nyelje le. Nem toxikus, nem patogén, ártalmatlan a vízi életre. 
Gyermekektől távol tartandó! 


