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Vairāk nekā smaku likvidētājs 
ProbioStopOdor ir dabisks, bioloģisks smaku 
samazinātājs, kas satur derīgos mikroorganismus, 
fermentus un antioksidantus, kas nomāc nepatīkamas smakas, kas parasti sastopamas 
rūpniecības, lauksaimniecības, kompostēšanas, atkritumu pārstrādes vai sadzīves 
vidē. 
ProbioStopOdor tiek izgatavots, izmantojot dabiskās fermentācijas tehnoloģiju, kura 
stimulē dabīgo mikroorganismu augšanu. Tas ir dzīvs probiotisks produkts, kas 
samazina amonjaka, sērūdeņraža un citu toksisku gaistošo organisko savienojumu 
smakas.  
Kā darbojas ProbioStopOdor:  
ProbioStopOdor  neiznīcina nepatīkamu smaku simptomus, bet likvidē to avotus. 
Atkritumu pārstrādē, mājlopu un mājputnu mītnēs nepatīkamu smaku gaisā izraisa 
liels amonjaka, sērūdeņraža un metāna līmenis. Efektīvie mikroorganismi rada 
nelabvēlīgu vidi patogēnajiem mikroorganismiem. Samazinoties 
nepatīkamai smakai, samazinās arī mušas šajās vietās. Izsmidzinot 
produkta šķīdumu nepatīkamās smakas skartajās zonās, slikta smaka 
nekavējoties tiks novērsta. Pastāvīga ProbioStopOdor  lietošana 
novērš nepatīkamo smaku, pirms tās rašanās.  
ProbioStopOdor ieguvumi: 
• videi draudzīgs  
• samazina smakas līdz pat 96%  
• novērš nepatīkamas smakas pirms tās radušās  
• paātrina sadalīšanās procesu  
• ekonomisks 
ProbioStopOdor lieto: 
• lauksaimniecības dzīvnieku fermās (liellopi, zirgi, vistas, cūkas, kažokzvēri) 
• sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos 
• likvidē sadzīves smakas 
 
Lai aktivizētu mikroorganismu darbību, produkts jāatšķaida ar ūdeni. Iesakām 
izmantot izsmidzinātājus. Ieliet vēlamo daudzumu probiotiķu produkta tīrā 
izsmidzināmā traukā un atšķaidīt atbilstoši instrukcijām. Cieši aizvērt vāciņu 
oriģinālajai probiotiķu pudelei, lai saglabātu produkta efektivitāti. Atšķaidīts 
produkts jāizmanto maksimāli 3-4 dienu laikā. ProbioStopOdor  ir koncentrāts un 
jāizmanto kā norādīts instrukcijās. Pirms uzklāšanas vispirms nepieciešams veikt testu 
uz gaišiem audumiem neredzamā vietā, lai izvairītos no audumu sakrāsošanas. 

ProbioStopOdor  fermentācijas procesa rezultātā var parādīties nosēdumi, kas ir 
normāla parādība un neietekmē produkta efektivitāti un kvalitāti.  
Uzglabāšana : 5º – 50º C temperatūrā  un sargāt no tiešiem saules stariem. 

  

Lietošanas rekomendācija: 
 Šķīdums Lietošana 

Mēslu krātuves, 
sausās tualetes, u.c. 

1:100 Apsmidzina. Lietot reizi nedēļā, mēnesī vai pēc 
vajadzības. 

Lopkopība/fermas 1:300 Izsmidzināt reizi nedēļā vai pēc vajadzības. 

Mājputnu mītnes 1:100 Izsmidzināt reizi nedēļā vai pēc vajadzības. 

Dārza komposts 1:300 Piesūcināt kompostu ar šķīdumu. NEMAISĪT. 
Labākam rezultātam apklāt. Lietot reizi mēnesī.  

Ēdienu atlieku 
komposts 

1:500 Apsmidzina kompostu ar šķīdumu pirms un pēc 
apmaisīšanas. 

Atkritumu tvertnes 1:100-500 Apsmidzina atkritumu tvertnes iekšpusi vai 
noslauka ar samitrinātu šķīdumā lupatu. 
Apsmidzina apkārtni kā nepieciešams.  

Šķidrie /cietie 
atkritumi 

1:50 atkritumi Pievienot ProbioStopOdor reizi nedēļā, mēnesī 
vai pēc vajadzības. Lai iegūtu labāku rezultātu, 

apklāt.  

Mājdzīvnieku smaka 1:100-300 Apsmidzina ar šķīdumu grīdas, paklājus, 
mēbeles vai jebkuru skarto teritoriju.  

Pagraba higienizācija 1:100-300 Apsmidzina ar šķīdumu grīdas un sienas pēc 
vajadzības. 

Pelējums 1:50-300 Apsmidzina ar šķīdumu pelējuma skarto 
teritoriju.  

Apavi un sporta 
piederumi 

1:50 Apsmidzina iekšpusi un ārpusi. Ļauj nožūt. 
Atkārto pēc vajadzības.  

1:100 = 100ml : 10 l ūdens 
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