
BIOBACT scent

Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik areng ja tootmine

EMAS:
■ Pidev paranevad

keskkonnanäitajad
■ Iga-aastane

jätkusuutlikkuse raport
■ Energia ja vee haldamine
■ Sotsiaalne õiglus

DIN ISO 14001:
■ Pidev jäätmete ja

CO2-emissioonide
vähendamine, samu
energia, vee ja
materjalide säästmine

DIN ISO 50001:
■ Pidev energiahalduse

edendamine: jõudlus,
tõhusus, turvalisus,
kasutus ja tarbimine

A.I.S.E. - harta:
■ Puhastustoodete ohutu ja

jätkusuutlik tootmine 

DIN ISO 9001:
■ Haldusprotsesside ja

kliendirahulolu pidev
tõhustamine

■ Tootearenduses ja
tootmises tõestatud
kvaliteedihalduse
süsteem

Biotehnoloogiline lõhnaeemaldi pindadele

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt

■ 100% kasutatud rHDPE plasst pudelid
■ Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
■ Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest 

Täielikult biolagunev
■ BIOBACT scent ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302 B

standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsega*.

*Lisateavet aadressilt www.wmprof.com

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus
■ Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
■ Tootmine on suuremalt jaolt toornaast sõltumatu: tootes BIOBACT scent kasutatud orgaaniline

süsinik pärineb 94% ulatuses taastuvast taimsest allikast, võimaldades suuremalt jaolt toota
toornaata

■ Akivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Kooss
Koossosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaar

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku eevõtluse mootor
■ Üle 25 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
■ Nukad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
■ Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi
■ Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
■ Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis opmeerivad Teie eevõe ja

puhastamise protseduure
■ Teenuse tõusnud väärtus ja eevõe parem maine 



BIOBACT scent

Tehniline info

Kasutamine ja doseerimine

Kasutusest ja
mustusest sõltuv
kogus. Järgige
allolevaid juhiseid.

Enne kasutamist
raputada.
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kandke pinnale.
Valage 50 ml 1–
2 korda nädalas
kanalisatsiooni ja
tualepo. Ärge
loputage, vaid oodake,
et BIOBACT scent
saaks mõjuda. 
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puhastamine
ja lõhnade
kõrvaldamine:
Veenduge, et pind
oleks kuiv. Annustage
rohkelt vahendit.

Kohtpuhastus:
Eemaldage mustust.
Kandke rohkelt,
kuni kogu ala on
märg. Laske mõjuda.

Biotehnoloogiline lõhnaeemaldi pindadele
■ Tõhus lõhnade vastu ■ Hoiab kaua puhtana ■ Ei kahjusta materjale

Toote profiil

■ Selle asemel, et lihtsalt halba lõhna peita, BIOBACT scent lagundab tõhusalt orgaanilisi aineid nagu uriin ja
toidujäägid, mis on halvalõhnalise keskkonna peamine põhjus. Jätab ruumi meeldiva lõhna.

■ Kauakestva mikrobioolise toimega BIOBACT scent võitleb olemasolevate ebameeldivate lõhnadega.
Ja regulaarsel kasutamisel ei lase see neil uues tekkida.

■ Tänu täielikult ohtlikest koossosadest loobumisele on BIOBACT scent materjalisõbralik õhuvärskendi, mida saab
kasutada arvukates kohtades (nt sanitaarruumid, vanadekodud, restoranid, hotellid jne).

■ 100% looduslikest mikroorganismidest koosnevat BIOBACT cleani on ohutu kasutada ja samu on see ohutu
keskkonnale.

■ BIOBACT scent on ülimalt jätkusuutlikus pudelis, mis on valmistatud 100% taaskasutatud plasst (tarbimistsükli korra
läbinud taaskasutatud materjal).

Kasutusala

■ Sobib ideaalselt kõikide veekindlate põrandate, WC-po, urinaale, vanne, äravoolusid ümbritsevate pindade, kuid ka
teksilide, vaipade, mööbli ja muude pindade jaoks, kuhu võib koguneda lõhnu põhjustavat mustust.

■ Kasutatav automaatseadmetes.
■ Raputage enne kasutamist korralikult!
■ MÄRKUS. Ärge segage desinfitseerivate vahenditega, bakterioloogiliste toodetega või tugevalt leeliseliste või

happeliste vedelikega. See vähendab oluliselt selle toimet.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Hoida lastele käesaamatus kohas. Mie segada kokku teiste toodetega.
Kontrollige varjatud kohas enne materjali vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar.
Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. BIOBACT scen ladustamist- ja transporditemperatuur ei
tohi ületada 30 °C. Kaitsta külmumise.
Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies tühja pakendi. Õiges doseerides säästate raha ja
keskkonda. Võrreldes teiste puhastusvahenditega kulub seda toodet väike kogus.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 714708  10 x 1L
Tellimuse nr. 714709  8 x 500mL

pH-väärtus: 7

Teie usaldusväärne partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


