
Draizy 805 
Biologische oorlog in de afvoer 

 

Ontstopper op basis van micro organismen 

die de vervuiling afbreken en omzetten in 

water en zuurstof. 

 

Pluspunten product 

• Veilig voor materiaal en gebruiker 

• Ontziet het milieu 

• Bij juist gebruik voorkomt het 

opstoppingen 

• Werkt snel en op lange termijn 

• Elimineert stank 

 

Uw voordeel 

• Werkt bij een lage dosering 

• Ook als kuur in te zetten 

• Is opgebouwd uit elementen uit de 

natuur 

• Tast rubber, plastic, metaal, e.d. niet 

aan 

• Maakt de vervuiling vloeibaar en 

reduceert de vaste massa 

• Vormt een biofilm die zichzelf in stand 

houdt 

 

Verpakkingen 

Draizy 805 is leverbaar in diverse 

verpakkingen: 

• Can 5Ltr 

 

Gebruiksaanwijzing 

Bij verstopping: 

Giet een hoeveelheid van 100 à 200 ml toe 

in de afvoer. De micro organismen zullen 

direct de vervuiling in kleine delen gaan 

knippen. Laat het geruime tijd in werken 

totdat de vervuiling is opgelost. Na een 

paar uur zullen de sporen zich openen en 

een biofilm vormen. Deze zullen de vaste 

delen verder verwerken. Let op als er 

chloor, loog of zuur in de riolering zit dan 

kan dit de werking vertragen. 

 

Voorkomen van verstoppingen: 

Voeg iedere dag ‘s avonds een hoeveelheid 

van 20 ml toe aan de riolering. Giet het in 

de afvoer bij voorkeur na de afwas. 

Ontstoppen bij flatgebouwen en het 

voorkomen van verstoppingen: 

Begin altijd op de onderste verdieping met 

het verwijderen van de verstopping. Doe 

dat volgens de methode zoals hierboven 

omschreven. Indien men van boven naar 

beneden werkt zullen de losgelaten 

vuildelen zich op een lagere verdieping 

vastzetten en kunnen moeilijk oplosbare 

verstoppingen zich vormen. De biofilm 

maakt namelijk alle vervuiling los is het 

riolering stelsel. 

 

LET OP: loog zuur,chloor quarternairen en 

grote pH-schommelingen maken het 

product onwerkzaam 

 

Fysische, chemische 
eigenschappen 

Omschrijving: vloeibaar, naturel 

Viscositeit: niet bepaald. 

pH: ca. 7,5 

Dichtheid: ca. 1,00g/ml 

Vlampunt: > 100°C, onderhoudt niet 

de verbranding 

Oplosbaarheid: volledig 

 

Wettelijk verplichte informatie 

Zie de R- en S-zinnen op de M.S.D.S. en 

het etiket 

 

Uw adviseur 

Cleanil Schoonmaakproducten 

De Grens 18 C 

6598 DL Heijen 

(T) 0485-372201 
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