
Informacje szczegółowe o zastosowaniu BioRemOil
BioRemOil to sprawdzony, mikrobiologiczny preparat, który zawiera mieszaninę
10 wyselekcjonowanych szczepów bakterii sapro�tycznych reprezentujących rodzaje: 
Achromobacter, Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas i Ochrobactrum. 1 g preparatu zawiera ~108 
komórek bakterii unieruchomionych na nośniku mineralnym. Skład preparatu uzupełniają sole 
mineralne: NH4Cl (0,01 mg/g preparatu), KNO3 (0,02 mg/g preparatu), NaHPO4 (0,005 mg/g preparatu) 
oraz mieszanina witamin (0,005 mg/g preparatu). Szczepy bakteryjne wyizolowano z gleb i wód 
zanieczyszczonych jedno- i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, nitrozwiązkami, 
pestycydami, metalami ciężkimi i farmaceutykami. Skuteczność preparatu potwierdzono
w laboratorium i w skali pilotażowej na pryzmach bioremediacyjnych, a także w skali przemysłowej
w warunkach ex situ i in situ na gruntach zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi.
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Karta techniczna produktu 

Przechowywanie:
Preparat jest dostarczany w formie płynnego koncentratu, który zawiera ~108 komórek bakterii
w 1 ml płynu albo w formie lio�lizowanej, w której 1 g preparatu zawiera ~109 komórek bakterii. 
Preparaty należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Koncentrat należy przechowywać
w 4 °C przez maksymalnie 14 dni, natomiast preparat sproszkowany należy przechowywać w 4-22 °C 
przez maksymalnie 120 dni.

Informacja o bezpieczeństwie:
Preparat nie zawiera substancji toksycznych, ulega biodegradacji i jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt 
oraz środowiska. Nie działa korodująco na urządzenia, a także nie zawiera chorobotwórczych 
mikroorganizmów. 

Środki ostrożności: 
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Preparat chronić 
przed dziećmi.

Środki ochrony indywidualnej:
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Myć ręce przed przerwami i po zakończonej pracy.
Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Zalecane jest stosowanie odzieży ochronnej oraz rękawic 
ochronnych. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym założeniem. Podczas 
normalnego stosowania osłona dróg oddechowych nie jest konieczna.
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Informacja o zastosowaniu 
Preparat może być stosowany do usuwania następujących związków: benzyn (C6-C12) w stężeniach 
do 8-10 000 mg/kg, węglowodorów frakcji oleju mineralnego (C12-C35) w stężeniach do 8-10 000 
mg/kg, węglowodorów aromatycznych BTEX w stężeniach do 100 mg/kg, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA) w stężeniach do 50 mg/kg. W przypadku wyższych stężeń
lub innych związków (np. pestycydów, chlorowcopochodnych) wymagane są badania wstępne. 
Preparat BioRemOil może być dozowany powierzchniowo lub stosowany in situ do głębokości 8 m.
W przypadku stosowania powierzchniowego należy zachować odpowiednią wilgotność gleby 
poprzez regularne podlewanie, natomiast w przypadku stosowania wgłębnego objętość preparatu
i tempo dozowania należy uzależnić od wodoprzepuszczalności gruntu. Częstość stosowania 
preparatu jest uzależniona od stopnia zanieczyszczenia gruntu. Preparat należy stosować nie częściej 
niż raz na tydzień w ilości 1 l preparatu na 1 m3 zanieczyszczonego gruntu.

Postępowanie w przypadku stosowania preparatu gotowego do użycia:
1 l preparatu należy wylać równomiernie na 1 m2 gruntu, co pozwala na oczyszczenie 1 m3 gleby.
5 l preparatu należy wylać równomiernie na 5 m2 gruntu, co pozwala na oczyszczenie 5 m3 gleby.
25 l preparatu należy wylać równomiernie na 25 m2 gruntu, co pozwala na oczyszczenie 25 m3 gleby.

Namnażanie wielkoskalowe preparatu:
1 l koncentratu preparatu BioRemOil umożliwia przygotowanie 100 l  preparatu gotowego do użycia, 
który wystarczy do aplikacji na 100 m3 zanieczyszczonego gruntu.
W celu przygotowania preparatu gotowego do użycia do 1 l koncentratu BioRemOil należy dodać
98 l wody oraz 1 l pożywki (SUB1) zawierającej suplementy oraz bioetanol. Tak przygotowany 
preparat należy stosować w ilości 1 l preparatu na 1 m2 gruntu, co pozwala na oczyszczenie 1 m3 
zanieczyszczonego gruntu, czyli 100 l preparatu można zastosować na 100 m3 zanieczyszczonego 
gruntu.
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