TEHNOLOGIJA EUROVIX
V sodobnem civiliziranem svetu se vse bolj soočamo z uničevanjem naše okolice in s tem narave kot
take. Industrije vseh vrst so hote ali nehote glavni krivci zastrupljanja okolja. Narava, če ji ne
bomo pomagali ne bo imela ne moči, ne časa, da bo sama sebe oživela.
V naravi obstajajo encimi in bakterije, mikroorganizmi, ki se jih je človek v teku stoletij naučil
uporabljati, da je lahko izdelal snovi, ki so potrebne za njegov obstoj: pri tem uspešno izkorišča naravne
fermentacijske procese.
Vendar razkrajanje organskih snovi s pomočjo naravnih, nekontroliranih fermentacijskih procesov
povzroča tvorbo škodljivih strupenih snovi neprijetnega vonja.
Če vplivamo na kontrolo in izbor mikroorganizmov, ki so v stanju, da metabolizirajo organske ostanke,
tedaj se tvorijo substance, ki niso škodljive ali strupene, niti nimajo neprijetnega vonja: ekološko zelo
pomembno za človeka in okolje v katerem živi.
Dovolite, da Vam v kratkem predstavimo projekt: »TEHNOLOGIJA EUROVIX«, ki pomeni reševanje
onesnaženega okolja po naravni poti:
Firma EUROVIX je razvila biotehnološke postopke in produkte MICROPAN - tehnologija EUROVIX.
MICROPAN so palete proizvodov, ki jih sestavljajo različni, vendar s posebnim namenom vzgojeni
mikroorganizmi in encimi.
Paleta proizvodov MICROPAN so ljudem, živalim, rastlinam in okolici prijazni proizvodi. Ne vsebujejo
škodljivih substanc, nevarnih naravi, kakor tudi NE gensko modificirane organizme.
MICROPAN – encimi oz. mikroorganizmi, imajo prav takšno vlogo, kot mikroorganizmi v naravi in
sicer, da razgrajujejo – metabolizirajo organske odpadke oz. se z njimi prehranjujejo.
Zato tehnologijo EUROVIX in proizvode MICROPAN uspešno uporabljamo pri:
- sanaciji in čiščenju objektov (gostinski lokali, mlekarne, klavnice, pekarne, hoteli…);
- čiščenju odpadnih voda (v komunali, v živilsko – predelovalni industriji, v kemični industriji,…).
- sanaciji, čiščenju in dezinfekciji živalskih farm (piščančje, goveje, svinske, kunčje…), kot tudi pri
vzreji konjev, ribogojnic in ribnikov, v poljedelstvu ipd.;
- čiščenju in dezinfekciji komunalnih organskih odpadkov (posode in kontejnerji za odlaganje
organskih odpadkov, komunalne deponije organskih odpadkov – kompostarne, deponije starega,
odpadnega papirja, …).
Pomeni torej, da znamo s pravilno uporabo »tehnologije EUROVIX« ustvariti sebi, našemu delovnemu
okolju in družbi, predvsem čistejše, prijaznejše in zdravju varnejše okolje.

Za vse dodatne informacije in razlage pa prosimo pokličite na tel. št.: 02 / 228 0851
z veseljem vam bomo na voljo!

MA-ECO CHEM d.o.o.
Vaši problemi, naš izziv!

