
FORMULES BESTAANDE UIT 

ENZYMEN & PRIMAIRE ELEMENTEN 
UIT NATUURLIJKE OORSPRONG,

ZE ZIJN EFFICIËNT MET RESPECT VOOR HET MILIEU!

100% EFFICIËNTE FORMULES, 
ZEER GECONCENTREERD

VOOR DIVERSE 
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

ZO NATUURLIJK MOGELIJKE 
OPLOSSINGEN OP BASIS 

VAN ENZYMEN

VOOR HET ONDERHOUD 
VAN UW REGENWATERTANK, 

SEPTISCHE PUT & LEIDINGEN.

DE HANDEN IN ELKAAR SLAAN 
OM PRODUCTEN TE ONTWIKKELEN 

DIE ÉCHT HET VERSCHIL MAKEN
OPSTART BIOLOGISCHE AFBRAAK GOEDE BIOLOGISCHE AFBRAAKZUIVERT REGENWATER

ONDERHOUD ONTSTOPPER GEURSTOP

Geproduceerd in EU
DS plastics BV

Mosten 18 | B - 9160 Lokeren
tel.: +32 (0)9 280 78 80  

email: sales@dsplastics.be
website: www.dsplastics.be



GEDAZYME RAINWATER 
BIOLOGISCHE REGENWATER BEHANDELING 

• Zuivert en verheldert het water in de regenput of 
stockagetank. 

• Verwijdert slechte geuren. 
• Vermindert kalkaanslag en verzacht het water.

BIOSTOP 
ONDERHOUD – ONTSTOPPER - GEURSTOP

• Vloeibare ontstopper voor uw afvoerleidingen Keuken & 
WC & Badkamer.

• Met toevoeging biologische geurstop.
• Verwijdert alle resten uit uw leidingen en vermijdt zo 

verstoppingen.
• Maakt komaf met slechte geurtjes.
• Onmiddellijke en langdurige werking.
• Helpt uw leidingen schoon te houden.
• Deze biologische ontstopper is afbreekbaar en veilig 

voor afvoer, leidingen en milieu.
• Zonder zwavelzuur.

BIOSEPTIC ONDERHOUD
BIODEGRADATIE VERSNELLER VOOR SEPTISCHE PUTTEN

• Maakt papier en organisch materiaal vloeibaar om zo 
verstoppingen en het ontstaan van slechte geuren te 
voorkomen.

• Het regelmatig gebruik ervan zorgt voor een betere afbraak.
• Maakt het mogelijk het dure en vervuilende lozen te 

beperken.
• Behoudt het evenwicht in de septische tank, onder meer 

bij frequent gebruik van chemische producten zoals 
toiletreinigers en chemische ontstoppers.

BIOSEPTIC ACTIVATOR
BIOLOGISCHE ACTIVATOR VOOR SEPTISCHE PUTTEN

• Zorgt voor een snelle opstart van de septische tank.
• Het bevat een mengsel van niet-pathogene micro-

organismen die zorgvuldig geselecteerd werden op hun 
werking bij het ontbinden van organisch materiaal.

• Het gebruik ervan verhoogt de efficiëntie van uw installatie.

BIODEGREASE
KRACHTIGE BIOLOGISCHE VETOPLOSSER  
VOOR UW VETAFSCHEIDER, VETPUT.

• Verwijdert vetten.
• Verlaagt de onderhoudsfrequentie van uw 

vetafscheider drastisch.
• Bevat een reeks enzymen die versterkt zijn door 

lipase (een specifiek enzym dat vetten afbreekt).
• Bevordert de afbraak van alle organische stoffen die 

in de vetafscheider terechtkomen.

GEDAZYME IBA 12 ZAKJES 
ACTIVEERT DE ZUIVERING VAN  
UW WATERZUIVERINGSINSTALLATIE

• Ultrageconcentreerd mengsel.
• Behandeling van afvalwater.
• Breekt organische materialen en papier af.
• Voorkomt het ontstaan van verstoppingen en slechte 

geuren.

12
zakjes 
sachets
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BEPERKT HET RUIMEN

BEPERKT HET RUIMEN

BEPERKT HET RUIMEN


