
 

 

“Beter voor mens

 

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene levering
gedeponeerd bij de KvK. te Roermond onder NR: 13038468

 

 

 

                                      Bio Airfresh
 
Verwijdert irritante geur, urinelucht, braaksellucht en GFT 
verwijdert stank en irritante geuren door het snel verminderen en afbreken van de materialen die de geuren 
veroorzaken en verwijdert hiermee dus de oorzaak van het probleem. De natuurlijke enzymen die gebruikt 
worden geven geen vlekken en tasten stoffen of materialen, die onbeinvloed zijn door water, niet aan.
toegevoegde parfum maskeert bij gebruik direct onaangename geu

gedaan en de vervuiling is verdwenen

 
Toepassingen: 

Bio Airfresh verwijdert stank van samenstelling zoals: melk, vis, braaksel, urine, alcohol, nicotine, rook, 
uitwerpselen, kadavers enz. Het is effectief op alle oppervlakten; inclusief zachte bekleding, tapijt, 
gordijnen, schoeisel, steen, beton en hout. H
ruimtes, mobiele toiletten, promenades, 
 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Bio Airfresh toepassen nadat u zoveel mogelijk vuil van het 
Aanbrengen d.m.v. spons, sprenkelen of gieten to
minimaal 30 minuten. Bij oude of moeilijke geuren kan een tweede behandeling nodig zijn.
 
Waarschuwing: 

Bevat enzymen. Het inhaleren van een fijne spray kan irritatie geven bij gevoelige personen. Adem de 
spray niet in. Indien het product in aanraking is gekomen met de ogen; direct uitspoelen met 
overvloedig water, indien het ingeslikt is; de mond spoelen met wat
bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren. Bio Airfresh is geen product voor 
en mag dus ook niet voor dit doel gebruikt worden.
 
Voordelen: 

100% biologisch afbreekbaar, vriendelijk voor de omgeving
geuren vereenvoudigd onderhoud van de toiletten. Goede stabiliteit, natuurlijk, veilig vervangmiddel 
voor chemische reinigers. 
 
Microbiologische reinigers zijn producten die met behulp van bacteriën, eventueel in combin
andere toevoegingen, reinigen, geur verdrijven en ontstoppen. De bacteriën die aan microbiële producten zijn 
toegevoegd, moeten ervoor zorgen dat er een gecontroleerde afbraak plaatsvindt van de te verwijderen vervuiling. 
De micro-organismen die meestal worden gebruikt, zijn van het type Bacillus en komen overal vrij in de natuur voor. 
Ze behoren tot de groep die “endosporen” vormen. Onder de juiste omstandigheden (o.a. temperatuur, pH, 
vochtigheid, tijdsduur en voedsel) zullen deze t
organismen verdringen, en “eten” daartoe geschikt vuil op. 

 

ens en milieu”  

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn 
gedeponeerd bij de KvK. te Roermond onder NR: 13038468 
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Bio Airfresh 

Verwijdert irritante geur, urinelucht, braaksellucht en GFT lucht. 
verwijdert stank en irritante geuren door het snel verminderen en afbreken van de materialen die de geuren 

verwijdert hiermee dus de oorzaak van het probleem. De natuurlijke enzymen die gebruikt 
worden geven geen vlekken en tasten stoffen of materialen, die onbeinvloed zijn door water, niet aan.
toegevoegde parfum maskeert bij gebruik direct onaangename geurtjes, totdat het middel zijn werk heeft 

gedaan en de vervuiling is verdwenen.  

   

Bio Airfresh verwijdert stank van samenstelling zoals: melk, vis, braaksel, urine, alcohol, nicotine, rook, 
uitwerpselen, kadavers enz. Het is effectief op alle oppervlakten; inclusief zachte bekleding, tapijt, 
gordijnen, schoeisel, steen, beton en hout. Het wordt gebruikt in ziekenhuizen, verpleeghuizen, sanitaire 
ruimtes, mobiele toiletten, promenades, cafés,s hotels, telefooncellen, liften, politiecellen, markten, enz.

Bio Airfresh toepassen nadat u zoveel mogelijk vuil van het aangetaste gebied verwijderd heeft. 
Aanbrengen d.m.v. spons, sprenkelen of gieten totdat de ondergrond goed nat is. Laat het inwerken in 

nuten. Bij oude of moeilijke geuren kan een tweede behandeling nodig zijn.

enzymen. Het inhaleren van een fijne spray kan irritatie geven bij gevoelige personen. Adem de 
spray niet in. Indien het product in aanraking is gekomen met de ogen; direct uitspoelen met 
overvloedig water, indien het ingeslikt is; de mond spoelen met water en veel water drinken. Buiten 
bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren. Bio Airfresh is geen product voor lichamelijke
en mag dus ook niet voor dit doel gebruikt worden. 

100% biologisch afbreekbaar, vriendelijk voor de omgeving. Onderdrukking en verwerking van de 
geuren vereenvoudigd onderhoud van de toiletten. Goede stabiliteit, natuurlijk, veilig vervangmiddel 

Microbiologische reinigers zijn producten die met behulp van bacteriën, eventueel in combinatie met enzymen en/of 
andere toevoegingen, reinigen, geur verdrijven en ontstoppen. De bacteriën die aan microbiële producten zijn 
toegevoegd, moeten ervoor zorgen dat er een gecontroleerde afbraak plaatsvindt van de te verwijderen vervuiling. 

ganismen die meestal worden gebruikt, zijn van het type Bacillus en komen overal vrij in de natuur voor. 
Ze behoren tot de groep die “endosporen” vormen. Onder de juiste omstandigheden (o.a. temperatuur, pH, 
vochtigheid, tijdsduur en voedsel) zullen deze toegevoegde micro-organismen snel de al aanwezige micro
organismen verdringen, en “eten” daartoe geschikt vuil op.  
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lucht. Bio Airfresh 
verwijdert stank en irritante geuren door het snel verminderen en afbreken van de materialen die de geuren 

verwijdert hiermee dus de oorzaak van het probleem. De natuurlijke enzymen die gebruikt 
worden geven geen vlekken en tasten stoffen of materialen, die onbeinvloed zijn door water, niet aan. Het 

rtjes, totdat het middel zijn werk heeft 

Bio Airfresh verwijdert stank van samenstelling zoals: melk, vis, braaksel, urine, alcohol, nicotine, rook, 
uitwerpselen, kadavers enz. Het is effectief op alle oppervlakten; inclusief zachte bekleding, tapijt, 

et wordt gebruikt in ziekenhuizen, verpleeghuizen, sanitaire 
,s hotels, telefooncellen, liften, politiecellen, markten, enz. 

aangetaste gebied verwijderd heeft. 
Laat het inwerken in 

nuten. Bij oude of moeilijke geuren kan een tweede behandeling nodig zijn. 

enzymen. Het inhaleren van een fijne spray kan irritatie geven bij gevoelige personen. Adem de 
spray niet in. Indien het product in aanraking is gekomen met de ogen; direct uitspoelen met 
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