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Rengører i dybden og effektivt. Eliminerer snavs og
lugt fra urin og fæces. Har en blanding af tensider,
aktive gærings ekstrater og bakterier. Indeholder
mikroorganismer specielt udvalgt for deres
bionedbrydelige egenskaber. Mikroorganismerne
fungere både i aerobiske og an-aerobiske forhold.
Speciel formel for høj rengørings effektivitet.

• En effektiv universal rengøring til toiletter.  
Anvendes på gulve, vægge, lofte, skranker, vaske,  
spejle, urinaler og toiletter.

• Speciel formel som tillader mikrober at nedbryde   
indespærret og absorberet organisk materiale.

920C

BIO-AKTIV 
TOILET RENGØRING

VEJLEDNING:
Rengør med en børste, svamp eller mikrofiberklud. Ved 
glas, spejle og andre skinnende overflade, tør efter med 
tør klud.
Ved kraftige lugtgener, efterfølg rengøringen ved at spraye ES
100 på siderne af urinaler, toiletter og overfladerne omkring
disse. Spray alle steder hvor urin og fæces kan forekomme
1. Inden opstart skal alle mopper, spande og kulde være     

skyllet helt rene. Anvend altid kun rene mopper og 
klude når dette produkt anvendes.

2. Bland i korrekt blandingsforhold og rør rundt.
3. Der må IKKE anvendes andre rengøringsprodukter med 

blegemiddel eller kemikalier.

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

BLANDINGSFORHOLD:
Bland 5ml produkt i pr. 1 ltr koldt vand for daglig rengøring; og
4 ml produkt i 1 ltr. koldt vand for lettere rengøring.

STØRRELSE:
5.0 Liter

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
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