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OPSTART PAKKET VOOR EEN BETER WERKENDE SEPTIC TANK 
 
Bacteriën groeien door afbraak van organische stoffen in hun leefomgeving. Tijdens de groei 
worden enzymen aangemaakt. De enzymen zorgen voor een goed werkende septic tank, 
maken het leidingwerk schoon en voorkomen daarnaast nare geuren en korstvorming.  
 
Septic is een milieuvriendelijk product. Er zijn geen oppervlakte actieve stoffen en/of schadelijke 
geur- en kleurstoffen aan het product toegevoegd. De door ons gebruikte bacteriestammen zijn 
niet-pathogene bacteriën en onschadelijk voor mens, plant en dier. Septic is 100% biologisch, 
milieuvriendelijk en bevat geen chloor. 

De bacteriën van Septic bevinden zich in een sporenfase, deze levensfase nemen de bacteriën 
aan in ongunstige leefomstandigheden. Deze sporen ontkiemen bij gunstige 
leefomstandigheden. Door deze eigenschap blijft het product langer stabiel. 

Alle voordelen op een rijtje:  
- Verbetert de werking van de septic tank   - Geen korstvorming 
- Bestrijdt stank      - Eenvoudig in gebruik 
- 100% Milieuvriendelijk     - Bevat geen chloor 
- 100% Biologisch      - Geen corrosieve bestandsdelen  

 

Septic Pro 5 Liter 
geschikt voor septic tanks vanaf 6.000 
liter 

Septic 5 Liter 
geschikt voor septic tanks tot 3.000 liter 

  
Dosering 
Start dosering 5 Liter Septic Pro direct in de 
septic tank (bijvoorbeeld via het toilet). 
Daarna maandelijks 1 Liter Septic Pro 
doseren. 
 
Door de grotere hoeveelheid in de verpakking 
wordt Septic Pro 5 Liter met name gebruikt 
voor het opstarten van nieuwe of gereinigde 
septic tanks. 
 
Deze verpakking is voldoende voor: 
1 opstart cyclus of 
5 na doseringen. 
De genoemde dosering is een advies en is 
gebaseerd op een normale bezettingsgraad. 

Dosering 
Start dosering 2 Liter Septic direct in de 
septic tank (bijvoorbeeld via het toilet). 
Daarna maandelijks 0,5 Liter Septic doseren. 
 
Door de grotere hoeveelheid in de verpakking 
wordt 5 Liter met name gebruikt voor het 
opstarten van nieuwe of gereinigde septic 
tanks. 
 
Deze verpakking is voldoende voor: 
1 opstart cyclus en 6 na doseringen of 
2 opstart cycli en 2 na doseringen of 
10 na doseringen. 
De genoemde dosering is een advies en is 
gebaseerd op een normale bezettingsgraad. 
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