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BAKTERIE DO DOMOVNÍ ČOV ( BACTI DC ) 

 

Přírodní bakteriální přípravek pro likvidaci zápachu a organických usazenin nebo 

krust ve Vaší ČOV - Extra účinný  
Bacti DC je určený k rozkladu zbytkových organických nečistot v domovní čistírně odpadních vod. 

Optimalizuje chod domovní čističky odpadních vod tím, že odstraňuje zbytkový kal a usazeniny a tak 

zajišťuje bezporuchový chod čistírny odpadních vod, předchází ucpávání potrubí a zamezí tvorbě 

nepříjemného zápachu. Po jeho použití dochází k rozkladu organických zbytků v domovní čističce odpadních 

vod na tekutinu bez zápachu. Výrobek je důležitý tam, kde má domácí čistička odpadních vod naplněnou 

kapacitu přísunu odpadních vod z domu. 
 Vaše domovní čistička odpadních vod (ČOV) obsahuje malé množství bakterií, které pomáhají rozkládat 

organický odpad (fekálie). Přidáním našich bakterií zvýšíte obsah bakterií ve Vaší ČOV (až 10-ti násobně!) 

a tím velmi výrazně zrychlíte rozklad organického odpadu (fekálií). 90% organického odpadu je tvořeno z 

uhlíku, kyslíku a vodíku, které se v ČOV vyskytují ve sloučeninách produkujících zápach. Tyto sloučeniny 

bakterie neustále rozkládají na jednodušší a jednodušší látky, až je nakonec rozloží na vodu H2O a oxid 

uhličitý CO2, kde CO2 se uvolňuje ve formě plynu do ovzduší a voda H2O vytéká z ČOV. Tímto rychlým a 

100% přírodním rozkladem eliminujete vznik zápachu. Taktéž výrazně snížíte objem kalu v domovní čističce, 

čímž odpadá časté a nákladné vyvážení a čištění ČOV od nánosu kalu v sedimentačním prostoru. 
 

UPOZORNĚNÍ: 
• při aktivaci nasypte výrobek Bacti DC vždy do vody, ne naopak 

• po aplikaci přes sociální zařízení odpadní potrubí propláchněte 0,5l vody, aby bakteriální výrobek 

odešel až do čističky odpadních vod 

• při aplikaci nepoužívejte v místě dávkování horkou vodu, kyseliny či louhy 

• nikdy neaplikujte bakteriální výrobek v suchém stavu 

• neaplikujte bakteriální výrobek přímo na suchou krustu nebo suchý povrch 

• skladujte na suchém místě, teplota 5 - 25°C 

  

DÁVKOVÁNÍ: 
Startovací dávka je jeden sáček 100gr. pro RD se 4-6 obyvateli.  

Další bakterie NEDODÁVEJTE !!! Bakterie se za 

běžných okolností reprodukují přirozeným způsobem.  

NÁVOD POUŽITÍ: 
Výrobek Bacti DC dávkujte do domovní čističky odpadních vod dle výše uvedeného rozpisu pomocí 

sociálního zařízení v domě (WC). 

Potřebné množství suché směsi bakterií nasypte do vlažné vody v poměru jeden sáček 100 gr : 2l 

vody, promíchejte a po 45 min. roztok vlijte prostřednictvím WC, nebo umývadla do odpadového systému. 
  

Objednávka : www.baktoma.cz 

Balení:          100 g krabička 

                      500 g dóza 



 

 

Další doporučené produkty BAKTOMA k čističkám odpadních vod 
 

 

KUCHYŇSKÉ DŘEZY ( BACTI KD ) 

Přírodní bakteriální prostředek pro uvolnění a ošetření sifonu nebo odpadního 
potrubí kuchyňských dřezů. 

 + čistí odpadní potrubí a sifony 
+ zprůchodní špatně odtékající odpady 
+ odstraňuje zápach 
+ nepoškozuje potrubní systémy a jejich těsnění 
+ šetří peníze za instalatéra 
+ doporučený výrobek pro RD, byty a chaty 

Objednávka : www.baktoma.cz 

Balení           100 g krabička 

                      500 g dóza 

 

 

 

 
 

SIFONY – ODPADY ( BACTI SO ) 

 Přírodní bakteriální prostředek pro uvolnění a ošetření sifonu a odpadního potrubí. 

+ čistí odpadní potrubí a sifony 
+ zprůchodní špatně odtékající odpady 
+ odstraňuje zápach 
+ nepoškozuje potrubní systémy a jejich těsnění 
+ šetří peníze za instalatéra 
+ doporučený výrobek pro RD, byty a chaty 
+ při pravidelném používání působí jako prevence usazenin 

Objednávka : www.baktoma.cz 
Balení           100 g krabička 

                      500 g dóza 

 

 

 

 

 

 

 

 


