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Speciel formel til at eliminere dårlig lugt på toiletter.
Eliminerer den dårlige lugt fra urin og ekskrementer
ved kilden og efterlader en frisk ren duft. Anvendes på
regulær basis, eliminerer bakterie vækst og
tilbagevenden af dårlige lugte.

• En innovativ formel som binder sig sammen med  
de lugtforårsagende molekyler og neutraliserer 
lugten inden for få sekunder. Herefter starter 
mikroorganismerne deres arbejde ved at fjerne 
årsagen til lugten.

• Er designet til at virke som en effektiv lugtkontrol 
på badeværelser/toiletter/bruseområder og 
omklædningsrum.  

• Maskere ikke ildelugtende forhold, fjerner dem

100

BIO-AKTIV 
LUGT ELIMINATOR

TIL TOILETTER

• Har et ikke-gensmudsnings tensid hvilket 
gør ES100 velegnet til både hårde og bløde 
overflader. 

• Fortrænger ukendte, potentielt “patogene”
(sygdomsfremkaldende) bakterier med 
kendte og sunde mikro-organismer.

• WHMIS/OSHA Fritaget

BLANDINGSFORHOLD: 
KTB eller 1:3 i koldt vand, produktet skal ved opløsning
bruges helt op.

VEJLEDNING:
Manuel Spray - Efter rengøring med ES920, sprøjtes et
tyndt lag på vægge, gulve og omkring alle toiletter og
urinaler

OPBEVARING OG TRANSPORT:
Opbevares i et køligt rum: MÅ IKKE FRYSES!
eller udsættes for lange perioder i direkte sollys.
Holdbarhed er ca. 1 år fra indkøb hos producent

STØRRELSER:
1 Liter - KTB - Klar til brug
5.0 Liter - KTB - Klar til brug

NATURLIGT AFLEDTE VEDVARENDE RESSOURCER
Hvor muligt anvender vi kun naturligt baserede, 
vedvarende ressourcer, såsom korn, majsolie, 
palmekerneolie, kokosolie, rørsukker juice & glucose.

FORPAKNING
Hvor muligt er flasker og dunke produceret af
genbrugsplast. Pap og indpakning er produceret af
genbrugspapir.

LET BIONEDBRYDELIGT
(Nedbrydning af organisk indhold til karbon dioxid, vand
og andre harmløse stoffer. Hurtig bionedbrydelighed
reducerer påvirking af miljøet og fødekæden. Alle
organiske rengørings ingredienser i indholdet er let
nedbrydelige iht. OECD Test 301D.

MEGET LAV TOKSICITET
Akut Oral/Dermal produkt indtag/påførelse betragtes som
ikke-toksisk iht WHMIS regulativer.

SUNDHED OG SIKKERHED
INGEN ingredienser findes på nogle større
regulative lister. Produktet er ikke brandfarligt og
ikke ætsende, når fortyndet.

LAV AKVATISK TOKSICITET
Produktet overstiger godkendte akut toksisk standarder for
fisk, hvirvelløse og alger når brugt efter blandingsforhold.7

Certificeret Lugt Kontrol Additiv –
Alternativ CCD -115 

 

Bio-vedvarende

BIO-TEKNOLOGI


