
Bioteknologi fjernet urinstanken! 
 
Hvor kommer egentlig ”pisslukta” fra? Er det grunn 
hvorfor det lukter mer på herretoalettet enn det gjør på 
damesiden…. Noen vil kanskje si at årsaken er en lett 
overvurdering eller er det for lav temperatur i selve 
rommet? 
 
Paal Mork er renholdsleder på Ankerskogen Svømmehall og 
har erfart hvordan urinlukt opptar publikum, flere 
leserinnlegg florerte i lokalavisene i sommer med sterk 
kritikk av lukten i toalettene i dusjene. Det er klart man har 
en utfordring med ca 250 000 besøkende årlig med 
åpningstider fra 0630 -2100 er det alltid mennesker i 
lokalene. Renholdet skjer ca. 4-5 ganger for dagen uten at 
dette hindret lukta. Vi trodde først at lukta kom fra urinalen, men fant at 80 – 90 % av lukten 
faktisk var fra søl på gulvet.  
 

Vi løste problemet med Bio Care, en ny 
teknologi fra Skovly Gruppen, Basert på 
bakterier som spiser opp kilden til vond lukt 
og omdanner dette til vann og luft. Det tok 
ca. en uke før lukten var borte! Opplevelsen 
var som natt og dag, det ble faktisk morsomt 
å gjøre rent på toalettområdet igjen. Det rare 
var at etter to ukers behandling forsvant 
”rosettene”, avleiringer på flisene, og de 
vendte tilbake til sin opprinnelige farge. Bio 
Care fjerner ikke bare lukt, men også gamle 
synder som sitter dypt inn i underlaget. 
 
Nå virker gulvet tørrere, lukten er borte og 
flisene ser ”nye” ut. Det beste av alt er at 
våre kritikere har kommet med gode 
tilbakemeldinger på den nye ”rene” duften. 
 
Paal har heller ingen betenkeligheter med å 
behandle med Bio Care da bakteriene er i 
risikoklasse 1. Dvs. bakterier man finner 
naturlig igjen i ost, brød, øl, osv, og utgjør 

dermed et ufarlig alternativ til mer giftige og irriterende desinfeksjonsmidler.  
 
Bio Care er effektivt, enkelt å bruke, lukter godt og gir en 100 % miljøvennlig nedbrytning av 
et velkjent problem. 
 
   


