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Nutrimens
™

 
 

A Nutrimens™ egy teljes egészében természetes fermentációs termék. A folyékony Nutrimens™ botanikai 

osztályozású Saccharomyces cerevisiae nem-módosított törzsének anaerob fermentációja révén kerül elő-

állításra, és tartalmaz egyéb fermentációs termékeket, élesztősejt maradékokat és élesztő töredékeket, 
valamint a fermentációnál alkalmazott közeget. 

 
 
A Nutrimens™ redukált szént és jótékony vitaminok, nyomelemek és metabolitok széles skáláját bocsátja 
rendelkezésre a mikroorganizmusok számára. Alkalmazható folyékony vagy granuláris formában a felszín 
alatti vizek mentesítésében, vagy bioreaktorokban és épített nedves mentesítő rendszerekben a kifolyó 

és/vagy a felszíni vizek fémtartalmának mentesítésére. A Nutrimens™ megnöveli a legtöbb főszennyező 

anyag eltávolításának a mértékét és semleges pH viszonyokat tart fenn. 
 

Előnyök 
 

 Javítja a bioremediáció kinetikáját 

 Csökkenti a remediációs időt 

 Csökkenti a szükséges szubsztrátum mennyiséget 

 Alkalmazható önálló elktron donorként, szubsztrátumainkkal vagy hidrogénnel kombinálva 

 Étkezési tisztaságú szén 

 Tiszta, kis költségű, megszakításmentes alkalmazás (pl. direkt-nyomás, kutak, exkavációk) 

 Zöld, fenntartható kémia 
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A Nutrimens™ növeli a heterotróf anaerob baktériumok aktivitását, számát és ter-
mékenységét. 
 

 
 

Jellemzők (specifikus összetevők) 
 

Paraméter Folyékony Nutrimens™ Granuláris Nutrimens™ 
Nedvességtartalom (max.) 80% 10% 

Hamu (max) NA 10% 

Összes szén* 12,71% 40,38% 

Összes nitrogén (N)* 0,96% 2,52% 

Szén / nitrogén arány (C/N)* 13:1 16:1 

Összes Kjeldahl nitrogén (TKN)* 6 448 mg/l 22 585 mg/kg 

Kémiai oxigén igény (KOI)* 325 000 mg/l 732 000 mg/kg 

Összes foszfor* 2 397 ppm 4 405 ppm 

Egyéb összetevők 

Módosított kultúrák Oligoszacharidok; Peptidek 

Élesztő sejtek Proteinek; Aminosavak; Peptidek; Vitaminok; Nyomelemek; Protein-
átok; Nukleinsavak; Béta-glükánok; Lizinek; Leucin 

Sejten kívüli metabolitok Peptidek; Szerves savak; Oligoszacharidok; 
Nukleotidok; Aminosavak; Észterek; Alkoholok 

*Hozzávetőleges érték 
 

Csomagolási opciók 
 

Folyékony Granuláris 

 19 l (5 gal) vödör  22,5 kg zsák 

 210 l (55 gal) műanyaghordó  900 kg tartály 

 1040 l (275 gal) IBC tartály  
 

Költségmegtakarítás 
 
A Nutrimens

™
 technológiában benne van a kármentesítés során elérhető jelentős költségmegtakarítási 

lehetőség. A Nutrimens
™

 passzív természete kiküszöböli a mérnöki megoldásokat igénylő beavatkozások 
nagy tőke és üzemeltetési/karbantartási költségeit. A Nutrimens

™
 kis költségű alternatívája az időigényes 

és elhúzódó természetes csökkenésen (MNA) alapuló kármentesítési stratégiáknak. 
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