Dobrý den,
patříte mezi majitele a uživatele domovní čistírny odpadních vod?
Domovní čistírny odpadních vod patří mezi moderní a ekologické systémy pro likvidaci
splaškové vody.
Čistírna odpadních vod je plastová, vícekomorová nádrž. V jednotlivých komorách
probíhají biologické procesy, které čistí odpadní vodu. Součástí čistírny je dmychadlo,
které je zdrojem vzduchu pro bakterie a pro mamutky - vzduchová čerpadla.
Bakterie jsou pro celý proces čištění odpadní vody klíčové. Rozkládají veškerou
organickou hmotu, kterou do čističky vpustíme. V první fázi čištění dochází k odstranění
hrubých nečistot v anaerobním, tj. obsahujícím málo kyslíku, prostředí. V další fázi přichází
na řadu bakterie, které v aerobním, tj. s přebytkem kyslíku, prostředí čistí námi
vyprodukovanou splaškovou vodu. Dochází k oddělení kalu a čisté vody. Tuto vodu lze
dále využít k zálivce nebo k praní, či splachování toalety v domácnosti. Bakterie jsou
schopné zbavit vodu až 99 % nečistot.
Domácí čistírnu pravidelně kontrolujte !!!!
V čistírně odpadních vod jsou živé mikroorganismy, které velmi špatně snášejí chemikálie a
jiné agresivní látky. Při nedodržení doporučení výrobce ČOV se může stát, že bakterie
uhynou a čistička bude nefunkční. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně kontrolovat stav
čistírny a množství aktivního kalu v ČOV.
Jak poznáte správné množství aktivního kalu? Při vypnutém dmychadle! Do čiré
sklenice naberte vodu z dosazovací komory čističky. Po 30 minutách zkontrolujete množství
kalu – je u dna, mrtvé bakterie, případně, plavou u hladiny. Správné množství kalu je mezi
30 – 70% objemu vzorkovací nádoby. Také lze, podle barvy vytékající vody, poznat, zda
biologické procesy a bakterie v ČOV fungují správně.
Doporučení důležitá pro správný chod ČOV:
• Čistička odpadních vod není vhodná do domácnosti s drtičem odpadků.
• Do ČOV se nesmí dostat biologicky nerozložitelný materiál (plasty, kosti, gumy
apod.). Pokud se tak stane, vyberte tento materiál neprodleně z nádrže.
• V žádném případě do odpadu nevypouštějte ředidla, barvy, laky a další jedy.
• Vyhněte se používání většího množství kyselin a louhů, které bývají obsaženy v
čisticích prostředcích.
• Nadměrné vypouštění tuků a olejů do čističky vyžaduje instalaci lapáku tuku - lapolu.
Toto omezení se týká spíše jídelen a restaurací, kde je produkce tuků vysoká.
• Vyvarujte se nadměrnému používání desinfekčních prostředků s chlornanem

sodným (způsobuje zpomalení činnosti aktivního kalu). Velký úklid a velké praní
(několik praček za sebou) si rozložte do více dnů. V každém případě doporučujeme

zakoupení ekologických čisticích přípravků, které jsou běžně k dostání. Na obale
je uvedena informace „biologicky odbouratelné“.
Tímto Vám doporučuji české ekologické prostředky od firmy Eurona by Cerny, která je na
trhu již 18 let a máme s ní výborné zkušenosti. Jsou vhodné nejen do ČOV, ale taky velmi
účinné pro úklid, jsou vhodné také pro alergiky a exematiky. V souvislosti s čističkou jde
nejvíce o praní. Při každodenním praní s prostředky od Eurony spotřebujete cca. 10 kg za
rok a u běžných prostředků i cca.40 kg, což je markantní rozdíl. V nabídce jsou i gely na
praní.
Chystáte se poprvé objednat zboží a potřebujete poradit?
Vaše objednávka může být v libovolné výši, v tomto dokumentu najdete pouze možnosti a
doporučení, jak s první objednávkou získat různé benefity, dárky či neplatit poštovné.
Zadejte si webovou adresu: www.euronabycerny.com, postupujte jako v e-shopu.
Nejprve otevřete košík,buď si zboží vyhledáte zadáním prvních písmen v košíku a kliknete
na zvolené zboží nebo pokud máte seznam kódů, zboží vložte rychle pomocí nich.
Poté pokračujte v objednávce.
Vyplňte vaše osobní údaje, POZOR!!! nyní je velice důležité, vložte Eurona ID Vašeho
poradce: 420-7819211192 , poté vyplňte fakturační údaje, zatrhněte 2x souhlas a zadejte
Registrovat se. Poté ověřte Váš e-mail, bude Vám odeslán potvrzovací odkaz do vaší emailové schránky, který protvrdíte a vrátíte se na web Eurony, zvolíte dopravce, platbu a
odešlete objednávku.

Registrací se nezavazujete k žádnému pravidelnému odběru.
Co získáte podle výše Vaší první objednávky:
1. Objednávka 1 – 1499 Kč
- získáte zcela ZDARMA své zákaznické číslo, které Vám umožňuje okamžitě a trvale
nakupovat veškeré zboží bez marže 20% - 30%
- bez jakýchkoliv závazků, povinných odběrů
- v balíku najdete krásný START PACKET s tištěným katalogem, ceníkem a dalšími
užitečnými tiskovinami
- získáte možnost stát se nezávislým poradcem Eurona by Cerny, na požádání vše rád
vysvětlím
2. Objednávka 1500 – 2499 Kč
- navíc k Vaší objednávce nebude účtováno poštovné, které jeve výši 80,- Kč
- v naší skupině získáte navíc Kouzelnou knížečku plnou praktických rad a ukázek před a
po, která je plná fotek od kolegyněk z naší obchodní sítě :-)
3. Objednávka 100 bodů (cca v hodnotě 2500 Kč, je třeba sledovat body v košíku, cena
je pouze odhad)
- navíc ve Vaši objednávce budete mít krásný dárek od Eurony v hodnotě 499,- Kč a to
vzorník všech aviváží, který Vám poslouží jako vzorník nejen vůní aviváží, ale také
sachetek, prostorových aromatik, mýdel a dalších výrobků.

Možnost získat vzorník ZDARMA je pouze s první objednávkou !!!!!
- splnili jste úspěšný start, v dalším měsíci si můžete vybrat Aviváž s kondicionérem v
hodnotě 199,- Kč dle vlastního výběru (mimo novinek v katalogu). Máte možnost
pokračovat v úspěšném startu a získat další skvělé dárky.
- pro nováčky každý měsíc losování o hodnotnou cenu
V případě 100 bodové objednávky CELKEM VÝHODY za 1323,- Kč
Pokud potřebujete informace doplnit, nebo se poradit třeba i o výběru zboží, máte problém
při registraci, kontaktujte mou kolegyni, která Vám bude také poradcem, jak výrobky
správně používat:
Roman Janoušek
Čističky odpadních vod Roman Janoušek
cistickyjanousek@gmail.com
https://www.cistickyjanousek.cz
mobil: +420 732 581 593
FB: Čističky odpadních vod Roman Janoušek
FB skupina: ČOV názory, dotazy, připomínky
Moje kolegyně:
Renáta Vítková
mail: renata.eurona@email.cz
tel. +420 723 109 354
FB skupina: Renča uklízí s Euronou

