
BIOBACT scent

Kestävän kehityksen edot

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

EMAS:
■ Ympäristönsuojeluntason

jatkuvaparantaminen
■ Kestävän

kehityksenvuosirapor
■ Energia- ja vesihuolto
■ Sosiaalinen

oikeudenmukaisuus

DIN ISO 14001:
■ Jäeen ja CO2- päästöjen

jatkuva vähentäminen,
energian, veden ja raaka-
aineiden säästö.

DIN ISO 50001:
■ Energiahuollon

jatkuva parantaminen:
suorituskyky, tehokkuus,
turvallisuus, käyö ja
kulutus.

A.I.S.E. - Charter:
■ Puhdistusaineiden

turvallinen ja kestävä
valmistus.

DIN ISO 9001:
■ Hallintaprosessien ja

asiakastyytyväisyyden
jatkuva kehiäminen

■ Vakiintunut
laatujärjestelmä
tuotekehityksessä ja
valmistuksessa

Bioteknologiaan hajunpoistoaine pinnoille

■ Ekotehokas suorituskyky ekotehokkaalla tuotesuunnielulla

Käyö- ja ympäristöturvallisuus, paras mahdollinen pesuteho

■ 100 % käytetyt rHDPE-pullot
■ Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
■ Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla 

Täysin biohajoava
■ BIOBACT scent kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todisteu OECD

302 B -standardin* mukaisessa virallisessa mineralisaaokokeessa*.

*Lisäetoja www.wmprof.com

Uusiutuvat luonnonvarat tehokäytössä – uudelleenkäytön osuus kasvaa jatkuvas
■ Tuotanto pohjautuu uusiutuviin raaka-aineisiin sekä 100-prosenseen vesi-, aurinko-

jamaalämpöenergian käyöön
■ Tuotanto pitkäl raakaöljystä riippumatonta: koska BIOBACT scent sisältää orgaanista hiiltä,josta

94% on peräisin uusiutuvista kasvivaroista, sen tuotanto on pitkäl raakaöljystäriippumatonta
■ Oma akivinen vesienhoito puhtaan ja jäteveden

Koostumus
Aineosalueelo on käyöturvallisuusedoeessa

Perinteistä saksalaista laatua – kestävän liiketoiminnan kehiämiseen
■ Kestävän tuotekehityksen edelläkävijä yli 25 vuoden ajan
■ Fiksut hygieniaratkaisut kannaavan kasvun takeena
■ Luoteu brändi

Professional user training and on-site support for Sustainable Hygiene Soluons
■ Tietämyksen kaava siirto kouluteujen siivouskonsulen avulla
■ Räätälöidyt hygieniasuunnitelmat ja siivoussuositukset liiketoimintasi ja siivousprosessiesi

opmoinin
■ Vahvistaa palvelujen arvoa ja yrityksen mainea



BIOBACT scent

Tekniset edot

Käyö ja annostelu

Annostelu käyötavan
ja likaisuuden mukaan.
Noudata alla olevia
ohjeita.

Ravisteava ennen
käyöä.
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hajunpoisto ja
puhdistus: käytä
puhdistuksen
viimeisessä vaiheessa.
Lisää 50 ml 1-2 kertaa
viikossa viemäreihin
ja wc-istuimiin. Älä
huuhtele ja anna
  BIOBACT scenn
vaikuaa. 
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puhdistus ja
hajunpoisto: Varmista,
eä pinta on kuiva.
Annostele reilus.

Tahrankäsiely:
Poista näkyvä lika.
Levitä reilus, kunnes
käsiteltävä alue on
märkä. Anna liuoksen
vaikuaa.

Bioteknologiaan hajunpoistoaine pinnoille
■ Tehokkaaseen hajujen poistoon ■ Kestävää puhtaua ■ Materiaaliystävällinen

Tuoteprofiili

■ BIOBACT scent hajoaa tehokkaas ureaa, ruokatahroja ja muita orgaanisia pahaa hajua leviäviä aineita eikä vain
pyri peiämään epämiellyävää hajua. Jäää miellyävän tuoksun.

■ Pitkään kestävän mikrobiaalisen vaikutuksen ansiosta BIOBACT scent poistaa epämiellyävät hajut tehokkaas. Estää
hajujen pinymistä säännöllises käyteynä.

■ BIOBACT scent ei sisällä lainkaan haitallisia aineosia, joten se on materiaaliystävällinen ilmanraikasn, joka on myös
monikäyöinen (esim. saniteelat, hoivakodit, ravintolat, hotellit jne.).

■ Kokonaan luonnollisista mikro-organismeista tehty BIOBACT scent on turvallinen käyää ja turvallinen myös
ympäristölle.

■ BIOBACT scent pakataan eriäin kestäväs valmisteuihin pakkauksiin, jotka on tehty kokonaan kierrätetystä
kulutusmuovista.

Käyökohde

■ Sopii erinomaises kaikille veä sietäville laoille, wc-istuinta ympäröiville alueille, pisoaareihin, kylpyammeisiin ja
myös teksileille, kuten kokolaamatoille, kalusteille ja muille hajua aiheuaville likaantuville pinnoille. 

■ Voidaan käyää laanpesukoneissa
■ Ravista hyvin ennen käyöä!
■ HUOMIO! Ei saa sekoiaa desinfioinaineisiin, bakteriologisiin tuoeisiin tai vahvas emäksisiin tai happamiin

nesteisiin. Tämä vähentää tuoeen tehoa merkiäväs. 

Tuoteturvallisuus, varastoin ja ympäristönsuojelu

Turvallisuus: Vain ammakäyöön. Ei lasten ulouville. Älä sekoita muiden tuoeiden kanssa. Tarkista materiaalin
kestävyys etukäteen huomaamaomasta kohdasta. Lisäetoja käyöturvallisuusedoeessa.
Varastoin: Säilyteävä huoneenlämpölassa alkuperäispakkauksessa.  BIOBACT scenn säilytys- ja kuljetuslämpöla
ei saa olla yli 30 °C. Ei kestä pakastamista.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimiaa jätekeräykseen vain täysin tyhjenneynä. Oikea annostelu pienentää
kustannuksia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Tavanomaisiin tuoeisiin verrauna tarvitaan vain vähäinen määrä.

Pakkauskoot

Tilausnro. 714708  10 x 1 L
Tilausnro. 714709  8 x 500 ml

pH-arvo 7

Luoteu kumppanisi kohteessa
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