
Fördelar med BCA BioSystem
Förebygger stopp och förhindar lukt
BCA BioSystem kan installeras som en punktinsats på de platser där fett skapar 
problem, i avlopp, pumpkammare och pumpstationer. BCA BioSystem tillför  
regelbundet bakterier som bryter ner fettet utan att producera illaluktande ämnen.

Minskade driftstörningar
Med BCA BioSystem elimineras behovet av kostsamma underhållsspolningar i 
avloppet. Pumpen i en pumpkammare/pumpstation skonas och livslängden ökar.

Effektiviserar avskiljningsgraden i fettavskiljaren
BCA BioSystem kan användas både enskilt och som komplement till Bioterias  
GOR BioSystem för fettavskiljare. Det färbättrar därmed den biologiska  
processen i sin helhet och uppgraderar fettavskiljarens funktion.

Inga kemikalier
BCA BioSystem är en biologisk metod som äntligen gör det möjligt att sluta  
hälla ner kemikalier i avloppsvattnet.

Löpande drift och underhåll
Ett samarbete med Bioteria ger dig inte bara lösningen på ett luktproblem,  
miljöproblem eller kostnadsproblem. Du får även en driftpartner som ser till  
att din anläggning fungerar så du kan fokusera på din kärnverksamhet.

För effektiv nedbrytning av fett  
i golvbrunnar och pumpstationer

Bioterias BCA BioSystem
Avloppsteknik
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Tillsammans bygger vi en bättre värld!
Ekonomiska fördelar

 ◆ Låg investeringskostnad
 ◆ Driftsäkra anläggningar
 ◆ Eliminerar behovet av tryck-  
och undherhållsspolningar

Miljöfördelar:
 ◆ Inget behov av kemikalier
 ◆ Ofarligt för människa, djur och natur
 ◆ Bygger på naturliga biologiska 
processer
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Löser effektivt stopp och igensättningar i avloppet, 
pumpkammare och pumpstationer

Bryt ner fettet och slipp stopp, lukt och ingsättningar
Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pump-

stationer. Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. – Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet 

kan orsaka problem! Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk 

behandling med gynnsamma mikroorganismer. Den biologiska produkten gör kemi överflödig och är helt ofarlig för 

människa, djur och natur.

Luktproblem, dåligt vattenflöde och igensättningar?
I det ögonblick fettet når avloppssystemet förvandlas det, från ”smör” eller ”matolja”, till ett omfattande problem –

med lukt, dåligt vattenflöde och igensättningar som följd. I värsta fall även översvämningar. Skälet är att fettet hinner 

svalna och stelnar innan det når fettavskiljaren. Fettavskiljaren tar hand om en stor mängd av det fett som produceras 

i ett storkök. Men vägen till fettavskiljaren kan många gånger vara lång och problem med fett kan uppstå långt innan 

fettet når fettavskiljaren.

När fett avlagras längs insidan av rören minskar deras diameter. Allt som inte borde spolats ner kommer dessutom att 

fastna i fettet. Akuta lösningar, som att spola loss fettproppar är ett kostsamt sätt att hantera ett kroniskt problem. 

Starka propplösande kemikalier kan hjälpa men det är inte ett alternativ att rekommendera. 

Problem med fett efter fettavskiljaren?
Även en väldimensionerad fettavskiljare kommer släppa ut en liten mängd fett. Många gånger skapar detta inte några 

större problem, men när en efterliggande pumpstation eller pumpgrop kontinuerligt utsätts för mindre fettutsläpp 

kommer pumpens mekanik slitas. Givare och impellrar tar till slut skada och pumpen kan helt sluta fungera.  

Med BCA BioSystem förlänger du pumpens livslängd, minskar driftstörningar och eliminerar samtidigt dålig lukt.

Med BCA BioSystem kan problemen bekämpas direkt på platsen där de uppstår, genom biologisk behandling med 

gynnsamma mikroorganismer.

Är fettavskiljaren ännu inte installerad?
Verksamheter som av olika anledningar saknar fettavskiljare lider ofta av höga kostnader med underhålls- 

spolningar, stopp och ibland t o m översvämningar. I väntan på att en fettavskiljare installeras kan problemen mot-

verkas med BCA BioSystem för att undvika driftstörningar.
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Bioteknik som löser problemen
Naturlig nedbrytning – direkt i avloppet

Med Bioterias BCA BioSystem tillförs speciellt utvalda mikroorganismer som bryter ner och konsumerar fettet. Detta minskar påtagligt 

behovet av starka kemikalier och kostsamma underhållspolningar. Samtidigt försvinner luktproblemen eftersom fettet bryts ner till sina 

beståndsdelar, koldioxid och vatten.

Ett effektivt komplement till GOR BioSystem
BCA BioSystem kan användas både enskilt och som komplement till Bioterias GOR BioSystem för fettavskiljare. Genom att tillföra gynn-

samma bakterier direkt i avloppet kan den naturliga nedbrytningen av fettet effektiviseras. Det förbättrar därmed den biologiska  

processen i sin helhet och uppgraderar fettavskiljarens funktion.

Driftsäkra anläggningar
BCA BioSystem installeras och programmeras av Bioterias utbildade tekniker.  

Därefter övertar Bioteria funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram  

kommer regelbundet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från 

Bioteria. Detta för att din anläggning ska fungera problemfritt och utan 

driftstopp.

FÖRDELAR
• Förebygger stopp och dåliga vattenflöden 

• Förhindrar uppkomsten av lukt 

• Effektiviserar avskiljningsgraden i fettavskiljaren

• Färre driftstörningar i pumpkammare/pumpstationer

• Eliminerar behovet av kemikalier

• Löpande drift och underhåll av BCA BioSystem

Avloppsteknik

Bryter effektiv ner fett och igensättningar före och efter 
fettavskiljaren. Den biologiska produkten gör kemi överflödig 
och är ofarlig för människa, djur och natur.


