
BIOTEKNOLOGI
- EN EFFEKTIV MÅTE Å FJERNE FETT OG VOND LUKT, 
UTEN BRUK AV STERKE KJEMIKALIER

Vi kan presentere unike problemløsere til fjerning av vond lukt og fettansamlinger.
Ingen av produktene er merkepliktige, men allikevel svært effektive innenfor sine områder.
Unik teknologi gjør at du på en miljøvennlig og effektiv måte reduserer og fjerner 
utfordringer med lukt og fett.  

Bio Care
Vond lukt på toalettet?

Miljøvennlig og super effektiv fjerning av 
urinlukt på toaletter og urinaler. Spray på, og 

Bio Care vil gjøre resten av jobben selv.
Bio Care ”spiser” årsaken til vond urinlukt i 

stedet for å overdøve lukten med sterk 
parfyme. Til bruk på alle sanitære flater. Bio 

Care kan også brukes for å fjerne vond lukt på 
tekstiler.

Forpakning: 750 ml 

Bio Dor
Sjeneres du av ubehagelig lukt fra matavfall eller annet 
organisk materiale?
Bio Dor fjerner vond lukt fra organisk avfall, 
uten bruk av enzymer og såpe. 
Ypperlig til søppeldunker, matavfall, røyklukt og andre 
områder hvor vond lukt kan oppstå.
Forpakning: 750 ml, 4 ltr og 20 ltr.

Bio Rør+
Bryter ned fettansamlinger i rør og 
sluk, og på en miljøvennlig måte 
oppnår du to ting: Rør og sluk 
holdes åpne og ansamlinger av 
organisk avfall fjernes, og i tillegg 
holdes vond lukt borte. Bio Rør+ 
skal blandes med vann.
Forpakning: 1 ltr og 20 ltr.
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AmbioRen
Den unike kombinasjonen av enzymekstrakt og bakterier fjerner vegeta-
bilsk og organisk fett på en effektiv måte, uten bruk av sterke alkalier. 
AmbioRen vil ved hjelp av store, utflytende dråper henge meget godt på 
vegger, slik at produktet får tid til å virke. Mest effektiv mellom 45 og 55 
grader.
AmbioRen vil være svært rimelig og tidsbesparende 
i bruk med AmbioRen skumsprøyte.   
Forpakning: 5 ltr og 20 ltr.

BIO Film
Fjerner vond lukt fra fettfeller, og reduserer 
tømmefrekvensen drastisk.
Bio-Film produktene bryter ned fett og 
organisk avfall i fettfellen, til vann og naturlige avgasser. 
Faren for tilstopping, dårlig sirkulasjon, 
vond lukt og behov for pumping reduseres med opptil 80%.
Forpakning: Spann à 20 ltr.

BIO Sep
For biologisk behandling av toalettsystemer og lukkede septikanlegg i 

hytter, busser, fly, tog etc.
En unik høykonsentrert bakteriekultur som fjerner vond lukt fra lukkede 
septikanlegg, uten bruk av sterke kjemikalier. Bio Sep fjerner også avfall 

og tetninger i toalettanlegget, og bryter ned avføring, 
toalettpapir og organiske ansamlinger til vann og naturlige gasser. 

Kosteffektiv og enkel i bruk. 100% miljøvennlig. 
Forpakning: 1 ltr og 4 ltr. 
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