ABATOX

BioClean®
Proteolytisk tripel enzym biologiskrensemiddel.
BioCleanerenbiologisk"cleaner"sombrugerenblandingafsynergistiskeoverfladeaktiveproteologiske
enzymer designet til brug på alle overflader.

Primære funktioner for BioClean er:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Yderst effektiv biologisk rensemiddel til
fjernelse af proteinholdig og organisk
kontaminering.
Bruger en blanding af protease-, amylase- og
lipaseenzymer.
Behagelig duft.
Kompatibel med alle materielaer.
Ikke ætsende - vil ikke skade sarte belægninger
og overflader.
Omkostningseffektivt.
Afgiver IKKE dampe.

Engros salg til: Renserier, detailhandel
og bilklargørings industrien i Danmark:

Effektiv mod fx.

•
•
•
•

Kaffe
Græs
Tusch
etc.

Engros salg:
Abatox Nordic A/S CVR: 2706 6577
Romancevej 41
27 30 Herlev
Tlf: +45 44 94 50 55
Web: www.abatox.dk Mail: info@abatox.dk

Abatox BioClean ®

Generelt

Emballage

BioClean er et patenteret gennemtestet rensemiddel. Det indeholder
INGEN farlige aldehyd eller chlor genererende komponenter. BioClean er
særdeles effektiv som rensemiddel på alle overflader og stoffer.
Produktet er sikkert at bruge på alle overflader.

Koncentrat / Færdigt produkt
• 150 ml / 750ml (Varenr. 1020)
• 750ml / 5L dunk (Varenr. 1021)
• 1,5L / 10L dunk (Varenr. 1022)
• 210L tromle*
(Varenr. 1023)
• 1000L IBC*
(Varenr. 1024)
(Kun ved forud bestilling).

BioClean egenskaber:
Effektive imod

På følgende overflader og stoffer

Proteinholdige
plamager

tekstiler, læder, pels, imiteret skind,

Biologiske
Plamager

kunstlæder, glas, murværk,

Organiske
plamager

natursten, plast, træ.

Egenskaber:
• BioClean er bio nedbrydelig.
• BioClean is certificeret som værende ikke farlig når det er blandet i henhold til
instruktioner.
• Produktet er klassificeret som værende irriterende, og kontakt med hud og
øjne bør undgås.
• De organismer, der anvendes i denne formulering, er naturligt forekommende
og er kendt for ikke at være patogene for mennesker og dyr.
• Se Sikkerhedsdatablad for detaljer.

Applikation:
Blandingsforhold:
Medium: (lettere pletter)
10% / 1 del BioClean III til 9 dele vand
Høj: (svære pletter)
16% / 1 del BioClean til 5 dele vand
BioClean skal blandes i en triggerspray flaske med skum dyse for bedste effekt.
Fjerner: proteinholdig, fedtholdig, biologisk og organisk kontaminering.
På følgende flader:
Alle faste som porøse flader, (Skal IKKE skylles efter).
Brugervejledning: Påfør produktet direkte på det sted der ønskes renset, brug
en børste der passer til materialet for at massere produktet ind, lad det sidde og
tørre.
OBS: Ved spild kan det i sjældne tilfælde afsætte mærker på ubehandlede flader/
gulve, ligesom alle andre væsker der ikke er rent (kalkfrit) vand H2O.
Holbarhed:
• Koncentrat ca. 2 år fra produktionsdato. (Se dato mærkning)
• BioClean opblandet, Klar til brug ca. 6 mdr.

Produceret i Danmark af:
BioGroup IVS
CVR: 3845 6229
Måløv Byvej 229
2760 Måløv
Tlf: +45 22 71 60 14
Web: www.biogroup.dk
Mail: info@biogroup.dk
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