
                                                                 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

УНІКАЛ®-с 

 

Біопрепарат-деструктор для розкладання органічних відходів 

 

Опис: Порошок від червоно-жовтого до сірого з коричневим відтінком кольору зі 

специфічним запахом. 
 

Фасування: 15 г. 
 

Склад: Комплекс ефективних мікроорганізмів та ферментів. 
 

Призначення:  

- для прискореної переробки органічних відходів (фекалій, харчових та рослинних 

відходів) у вигрібних ямах, септиках, вуличних туалетах, каналізаційних трубах; 

- для прискореної переробки органічних відходів у компост. 
 

Конкурентні переваги: 

- зменшує об’єм відходів за короткий термін; 

- покращує дренаж у вуличних туалетах та вигрібних ямах; 

- очищує каналізаційні труби від утвореного шару мінерально-органічних речовин; 

- швидко перетворює органічні відходи у добриво, збагачене корисною мікрофлорою та 

біологічно-активними речовинами. 
 

Застосування Унікалу®-с 
 

1. Обробка вуличного туалету, вигрібної ями, септику  

15 г (1 пакет) біопрепарату Унікал®-с розмішати у відрі теплої  (25-30) 0С нехлорованої 

(відстояної) води. Для активації корисної мікрофлори розчин біопрепарату настояти у 

затіненому місці 30 хвилин при періодичному перемішуванні. 

Вміст вуличного туалету, вигрібної ями або септику (1-2 м3) рівномірно полити 

розчином біопрепарату. При необхідності можна додати ще теплої нехлорованої води, щоб 

рівень рідини над поверхнею відходів був не менше 2-3 см. 

Через 1-1,5 місяці у вуличному туалеті та вигрібній ямі покращується дренаж, 

зменшується об’єм відходів, завдяки переробці їх мікроорганізмами та ферментами, що 

входять до складу Унікалу®-с, в екологічно безпечну рідину. 

Для продовження строку дії вигрібної ями, вуличного туалету, зменшення до мінімуму 

кількості послуг асенізаторної машини, зникнення неприємного запаху, рекомендується 

щомісяця вносити біопрепарат Унікал®-с по ½ пакета у вигляді розчину, приготованого, як 

зазначено вище. Стежити за рівнем рідини над поверхнею відходів!  

Унікал®-с працює в інтервалі температур від 0 до 40 0С, оптимум дії – (25-35) 0С. 
 

2. Обробка каналізаційних труб та інших сантехнічних пристроїв 

Перед обробкою попередньо пропустити через стік 20-30 л води. 

15 г біопрепарату (1 пакет) розмішати в 500 мл теплої відстояної води, дати настоятися                

30  хвилин, періодично помішуючи, та вилити на ніч в каналізаційний стік. 

Цієї кількості біопрепарату вистачить для очищення 3 м каналізаційної труби. 

Каналізацією, по можливості, не користуватися протягом 6 - 12 годин. Не рекомендується 

мийка і прання із застосуванням хімічних миючих засобів протягом доби до і після обробки 

біопрепаратом. У залежності від температури, ефект буде помітний через 1-2 тижні по 

зникненню неприємного запаху, покращенню зливу стоків. 



3. Переробка органічних відходів у компост 

Для обробки 1-2 м3 відходів необхідно розмішати 15 г біопрепарату Унікал®-с в                

10-30 л теплої нехлорованої (відстояної) води, настояти 30 хвилин, помішуючи. Перед 

обробкою відходи повинні бути зволожені (водою, дощем) до стану виділення вологи при 

середньому натисненні. Кожний шар відходів висотою 20 см рівномірно полити розчином 

біопрепарату, зверху поверхню прикрити травою або соломою.  

Два рази на місяць здійснювати обробку відходів розчином біопрепарату  (½ пакета на 

10-30 л води) до повного дозрівання компосту.  

Компост періодично зворушувати для доступу повітря та зволожувати, що прискорить 

його дозрівання. А для створення парникового ефекту поверхню накрити поліетиленовою 

плівкою. 

Компост можна формувати у вигляді бурту, у загорожі, бажано з південної сторони 

присадибної ділянки.  

Термін дозрівання компосту  –  5-6 тижнів. 
 

Розчин біопрепарату використати протягом дня, уникаючи дії прямих сонячних променів! 

 

Норми витрат препарату 

 

Обробки 

Обробка вуличного 

туалету, вигрібної ями, 

септику 

(об’єм 1-2 м3) 

Очищення 

каналізаційних труб 

(3 м) 

Переробка відходів у 

компост 

(об’єм 1-2 м3) 

Перша 

1 пакет (15 г) препарату 

на відро теплої 

відстояної води 

1 пакет (15 г) препарату 

на 500  мл теплої 

відстояної води 

1 пакет (15 г) препарату 

на 10 - 30 л теплої 

відстояної води 
 

Наступні 

½  пакета (8 г) 

препарату, розчиненого 

у відрі теплої відстояної 

води 

1 раз/міс. 
 

 

- 

½   пакета (8 г) 

препарату 

на 10 - 30  л теплої 

відстояної води, 

2 рази/міс. 
 

Ефект від дії 

біопрепарату 
1 - 1,5 міс. 1 - 2 тижні 5 - 6 тижнів 

 

Заходи безпеки 

Біопрепарат Унікал®-с екологічно безпечний, нешкідливий для людей та тварин. 

При попаданні біопрепарату на шкіру або в очі – промити водою. 

 

Умови зберігання: 

Зберігати біопрепарат в герметичній упаковці, у сухому,  захищеному від світла місці. 

Гарантійний термін придатності: 

4 роки від дати виготовлення за температури від 5 0С до 30 0С. 
 

Розпакований пакет з невикористаним препаратом щільно закрити, зберігати в прохолодному, 

захищеному від світла та вологи місці і використати протягом 10 - 15 днів.  
 

ТУ У 24.1-30165603-021:2010 
 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/47171              

від 09.07.2010 р. 

 

Виробник:  
ПП "БТУ-Центр",  24321,  м. Ладижин,  Вінницька обл.,  вул.  Будівельників,  35, 

тел./факс:  0(4343) 6-02-94; 6-44-84 

Відділ реалізації: тел./факс  (044) 594-38-83 


