
 

 
 

Käyttöohjeet 
Tuotteet 5238, 5239, 5233

Ultra-Microbes
®

 -sirottimet ja -tukkupakkaukset 
 

Ultra-Microbes-mikrobit on suunniteltu levitettäväksi suoraan 

mihin tahansa biopuhdistettavaan kohteeseen (rasvanerotus-

kaivoihin, jäteastioihin, torjunta-altaisiin jne.). Mikrobeja säi-

lytetään savijauheesta tehdyssä kuljetusaineessa, josta ne 

saavat riittävästi kosteutta ja happea selvitäkseen, kunnes ne 

levitetään. Mikrobien levittämisen yhteydessä kuljetusaine 

voi muuttaa veden sameahkoksi, mikä on täysin normaalia ja 

odotettavaa. 

Riittää, kun lisäät mikrobit (ja tarvittaessa veden) biopuhdis-

tettavalle kohdealueelle. Parhaimman tuloksen saavuttami-

seksi voit varmistaa, että mikrobeilla on riittävästi happea 

(ilmapuhalluslaitteella, happitableteilla tai sekoittamalla ajoit-

taisesti) ja että ne pysyvät kosteina. Jos mikrobit eivät pysy 

kosteina, mikrobiyhdyskunta kuolee. Mikrobiyhdyskunnat 

selviävät jopa 90 päivää, kunhan niillä on riittävä ravinnon-

lähde. Kun ravinnonlähde on kulunut loppuun, mikrobit alka-

vat kuolla luonnollisesti. 

Huom. Joissain tapauksissa, joissa orgaanisen materiaalin 

määrä lisääntyy jatkuvasti tai orgaanisen materiaalin tasot 

ovat erittäin korkeat, voi olla tarpeellista lisätä Ultra-

Microbes-mikrobeja porrastetuin aikavälein mikrobiyhdys-

kuntien kasvattamiseksi ja niiden jätteenhajotuskyvyn tehos-

tamiseksi. 

Sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa kohteessa ei valmiiksi 

ole vettä (kuten jäteastioiden puhdistuksessa), mikrobit voi-

daan liuottaa ämpärilliseen vettä, ja sitten roiskuttaa tai suih-

kuttaa vesi kohdealueille. Tällaisissa tilanteissa vettä ja mik-

robeja täytyy lisätä aina, kun edellinen levityskerta on kuivu-

nut. Laajempien kohteiden biopuhdistusprojekteissa (kuten 

suomaiden tai avovesialueiden puhdistuksessa) mikrobit voi-

daan liuottaa 200 litran vesitynnyreihin ja levittää teollisuus-

ruiskulla. 

Vastuuvapauslauseke: Ultra-Microbes-mikrobit eivät ole 

yleiskäyttöinen ratkaisu kaikkiin öljystä puhdistamiseen liitty-

viin tilanteisiin. Ne toimivat tehokkaimmin silloin, kun öljyn 

määrä ei ole erityisen suuri vaan ennemmin kalvo kohteen 

pinnalla. Paksut öljykerrokset vaativat suuremman määrän 

mikrobeja ja pidemmän ajan, jotta huomattavia vaikutuksia 

syntyy. Jos kaipaat lisätietoja Ultra-Microbes-mikrobien sovel-

tuvuudesta käyttötarkoitukseesi, suosittelemme ottamaan 

yhteyttä Powdertechiin. 

 

Käyttöön liittyvät varoitukset: 

+ Pidä Ultra-Microbes-mikrobit kuivina. 

+ Säilytä mikrobeja 4,4–48,9 °C:n lämpötilassa. Tätä matalammat ja kor-

keammat lämpötilat voivat tehdä mikrobeista tehottomia. 

+ Mikrobit tarvitsevat selviytyäkseen ravinnonlähteen (mikä tahansa or-

gaaninen materiaali, kuten hiilivedyt, kasviperäinen jäte, jätevesi, tali, 

öljyt, rasvat jne.), happea ja vettä tai kosteutta. Jos jokin näistä kol-

mesta tarpeesta puuttuu, mikrobit kuolevat. 

+ Mikrobiyhdyskunnat kuolevat luonnollisesti noin 90 päivän kuluessa. 

+ Mikrobeja ei tule altistaa säteilylle. Altistuminen voi tappaa mikrobit. 

+ Mikrobeja tulee käyttää vain sovelluksiin, joissa pH-taso on 5,5–9,5. 
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