Mattielo

E-Odorzyme F 500

Enzilimp limpa por dentro e isso se nota por fora.

Quando você usa Enzilimp na sua casa, você logo nota os resultados. Não há mais mau cheiro, nem aquele cheirinho
de desinfetante pra disfarçar. Todas as instalações funcionam às maravilhas e você descobre que limpeza de verdade tem
cheiro de... nada! Até o ar parece mais limpo. E os insetos vão sumindo... Isso acontece porque Enzilimp limpa em
profundidade, acabando com os restos de matéria orgânica e dejetos dentro dos canos, caixas e fossas, eliminando
coliformes fecais e outras bactérias patogênicas, deixando longe o perigo de contaminações.

Sua casa mais saudável

- Enzilimp termina com o mau cheiro em sanitários e ralos.
- Previne entupimentos.
- Mantém limpas as caixas de gordura e fossas.
- Evita infestação de insetos.
- Higieniza e desodoriza as áreas usadas por animais domésticos.
- É fácil de usar e de baixo custo.
- É inofensivo a pessoas e animais e benéfico ao meio ambiente.

Condomínios, shoppings, hotéis, clubes

O tratamento dos detritos e dejetos produzidos em instalações coletivas tem sido motivo de preocupação constante para
síndicos e administradores, em virtude dos altos custos envolvidos na solução de qualquer problema, além do desconforto
causado aos usuários e possível contaminação de ambientes e alimentos.
O despejo de grandes quantidades de gorduras e dejetos, causadores de entupimentos e mau cheiro, além de
detergentes, desinfetantes, água sanitária e soda cáustica, que paralisam a biodegradação natural da matéria orgânica,
ao eliminar os microrganismos que realizam esta importante função, torna o manejo adequado dos esgotos de importância
fundamental.
Enzilimp, sendo uma combinação absolutamente natural de microorganismos benéficos, que digerem os detritos
transformando-os em compostos inócuos ao meio ambiente e à vida animal, aparece como a solução ideal para esse
problema.
O uso continuado de Enzilimp faz uma higienização profunda nas tubulações, caixas de gordura e fossas sépticas,
garantindo um ambiente saudável e de bem estar.

Entre as vantagens do uso de Enzilimp em instalações de uso coletivo, destacamos:

- Funcionamento ideal das instalações, sem qualquer possibilidade de entupimento por matéria orgânica.
- Eliminação do mau cheiro ocasionado por esgotamento defeituoso.
- Afastamento de pragas, como moscas, baratas e roedores, que se propagam principalmente pelos ralos.
- Custos de manutenção muito baixos, evitando a necessidade de mão de obra especializada e o incômodo da remoção
mecânica de detritos.
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