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TREPSAN  KLASIK  
NOVÁ RECEPTURA – 05/2005 

PŘÍBALOVÝ LETÁK 
    

Výrobek je určen : 

 pro  výrobce a zpracovatele potravin a všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo již došlo    
      k zanesení   odpadní kanalizace a odpadních systémů   

 pro biologické  ČOV - k intenzifikaci čistícího efektu a k výraznému zlepšení  kalového     
              hospodářství 

 pro žumpy,  septiky, jímky - k rozbourání fekálních usazenin, snížení množství kalů,   
              vyčištění vody …   
                                 Po aplikaci  dochází k razantnímu snížení  zápachu odpadních vod 

 

Popis výrobku : 

Produkt je silný koncentrát směsi vybraných druhů enzymů se zvýšenou štěpící aktivitou organických látek jako jsou 
tuky, bílkoviny, fekálie, celulosa, sacharidy apod. Vyrábí se speciálním technologickým postupem.  Výsledkem je  
kapalina obsahující směs proteolytických, amylolytických, celuloIytických a lipolytických enzymů, která dokonale 
vyhovuje uvedeným účelům.  Výrobek není toxický, je biologicky odbouratelný a šetří životní prostředí.  

  
Využití : 

Přípravek doporučujeme dávkovat (dle návodu) na vstupu do čistícího systému (popř.oxidační, kalové, či vyhnívací 
nádrže) pro docílení snížení množství kalu, zlepšení jeho separačních vlastností a omezení tvorby vláknitého kalu. 
Biokatalytickým  štěpícím účinkem dochází k rozkladu organických látek na jednodušší, které jsou snadněji likvidovány 
biologickým čistícím procesem. Výsledkem je lepší využití kapacity čistírny, urychlení čistícího procesu a zvýšení 
čistícího efektu, tzn. výrazné snížení nežádoucích parametrů odpadních vod. 
U septiků a jímek se interval odvozu kalů prodlouží 2 – 3 násobně. 
Velmi významná je schopnost TREPSANU KLASIK  v případě havarijního stavu v lapolu, jímce či ČOV,   štěpit a 
uvolnit organické (tukové) usazeniny během několika dnů. 

 

Návod k použití : 

Přípravek se dávkuje nejlépe na vstupu do odpadního systému. TREPSAN KLASIK se ihned naváže na usazené 
nečistoty. Protékající voda proto výrazněji nesnižuje jeho účinnost.  Postupně dochází k uvolnění usazenin už 
v kanalizaci a zároveň k promíchání obsahu na vstupu.   

    

Dávkování: 

Doporučené dávkování pro ČOV : 1: 100 až 1: 200 m3 ( TREPSAN KLASIK : množství odpadní vody / 24 hod – dle 
problémů ) .  
Dávkování v potravinářských provozech, vývařovnách apod.: V případě havarijního stavu - ucpávání odpadního 

systému doporučujeme dávkovat : 1x denně 0,3 – 0,4 l do každé zatěžované vpusti  až do odstranění 

problému (cca.týden). Pak snížíme dávkování na udržovací dávky -  což představuje cca. 50% dávkování. 
Dávkování v rodinných domech :  Přes WC nebo výlevku 3 x  týdně 2 dl, pak aplikovat tuto dávku 2 x měsíčně – dle 
stavu.   

Bezpečnostní opatření : 

Při práci s přípravkem TREPSANEM KLASIK nejezte, nepijte a nekuřte ! Používejte  ochranné rukavice a oděv. Po 
práci si umyjte ruce mýdlem a vodou. Při styku s pokožkou potřísněné místo umyjte mýdlem a opláchněte vodou.  
Přípravek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben. 
Min. trvanlivost  12.měsíců od data výroby, skladovat na chladném a tmavém místě z dosahu dětí. 
Případný sediment nesnižuje aktivitu výrobku. 


