
BIOmatic 
Sistem za čiščenje in
razmaščevanje 



Delovanje

EKO tekočina je pH nevtralna površinsko aktivna snov
razmaščevalec, ki je biorazgradljiva, nestrupena, ne povz-
roča korozije in je nenevarna. To je zelo učinkovit čistilec 
za splošne onesnaževalce v avtomobilski in strojni industri-
ji, kot so:

• Motorno olje, mast za ležaje, industrijska mast, mast za
visoke obremenitve, temperaturno obstojne masti

• Hidravlična olja, Olja za menjalnike, surova nafta

• Živalska mast

Art.Št.: 0995 901
Vsebina: 20 L

Enoslojni filter sestavljata bela plast in modra plast. 

Ti mikrobi se s pretakanjem EKO tekočine selijo iz filc 
podlage v EKO tekočino, ki se nahaja v spodnji posodi 
čistilne postaje in razkraja različne onesnaževalce v sebi 
podobno obliko. 

BIO filter je ključni element čistilnega sistema, ne le da 
zajame delce ki so večjo od 50 mikronov, EKO tekočino 
oskrbuje s svežimi mikroorganizmi. Zato je pomembno da 
filter redno menjamo.

Biofilter : 0995 900 001
Biofilter Special : 0995 900 002
Vsebina: 1 kos

EKO TEKOČINA ZA BIOmatic

BIO FILTER ZA BIOmatic

• Bela plast je izdelana tako, da zajame delce,
ki so večji od 50 mikronov.

• Modra plast pa zagotavlja podporo
mikrobom, ki se nahajajo v filc podlagi.

• Biofilter special

KORAK KORAK

Mast in olje speremo z me-
hanskih delov skozi filter v EKO 
tekočino.

Tekočina, segreta na 42 C
aktivira mikroorganizme, ki
se hranijo z oljem in mastjo in jo 
pretvarjajo v CO2 in vodo.

1. 3.KORAK

Filter je ključni element sistema. 
Poleg filtriranja EKO tekočino 
oskrbuje z mikroorganizmi, zato 
ga je potrebno redno menjati.

2.



BIOmatic - stacionarni
Art.-št.: 0995 900 100

EKO tekočina 
za BIOmatic

Art. Št.: 0995 901
Količina: 3 kosi / 60L

BIO filter za BIOmatic

Art. Št.: 0995 900 001
Količina: 1 kos

BIOmatic - stacionarni 

Art.-št.: 0995 900 100

BIOmatic sistem 
je dobavljiv z:



EKO tekočina 
za BIOmatic

Art. Št.: 0995 901
Količina: 3 kosi / 60L

BIO filter za BIOmatic

Art. Št.: 0995 900 001
Količina: 1 kos

BIOmatic - mobilni

Art.-št.: 0995 900 000

BIOmatic sistem 
je dobavljiv z:



1,729.00 EUR 

BIOMATIC
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Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in razvoja, tudi
brez predhodne najave. Slike so zgolj informativne in lahko odstopajo od originala!
Navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato jih je potrebno pred naročilom
preveriti. Za morebitne napake ne prevzemamo odgovornosti.




