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Samočistiaca činnosť

Vysoká eliminácia zápachu

Bezpečné pre ľudí a životné 

prostredie



BIOBACT – Efektívne čistenie

Lepšie hygienické výsledky

▪ Mikroorganizmy vstupujú do hlbokých vrstiev nečistôt a účinne 
rozkladajú škodlivé zapáchajúce organické látky, napr. moč alebo zvyšky 
jedla

▪ BIOBACT pokračuje v práci aj po dokončení čistenia vďaka mikrobiálnym 
čistiacim prostriedkom

▪ Zabezpečuje hĺbkovú čistotu aj v ťažko prístupných miestach a spojoch

▪ Vysoká znášanlivosť materiálu zaručuje bezchybnú aplikáciu a šetrnosť 
k povrchom

▪ Prispieva k zdravej a hygienickej atmosfére miestnosti

Ako BIOBACT funguje

Znížený čas a náklady na prácu
▪ Dlhodobá mikrobiálna aktivita zabraňuje novému hromadeniu organických nečistôt

▪ Nižšia frekvencia čistenia znižuje náklady na prácu v priebehu času

▪ Menej mechanického pôsobenia predlžuje životnosť povrchových materiálov

Organický odpad, 
napr. moč, tuk, olej, 
ktoré spôsobujú 
nepríjemný zápach

Baktérie BIOBACT 
konzumujú organický 

odpad na základe 
enzymatického 

pôsobenia

Odstraňuje sa zápach a 
konečný produkt je 

prírodný (H2O a CO2)



a vynikajúca eliminácia zápachu

100% do fľaše, nie do 
oceánu!

IN PROGRESS

Integrálne udržateľný
▪ Všetky zložky sú úplne biologicky odbúrateľné

▪ BIOBACT zachováva prirodzenú mikrobiálnu 
rovnováhu v ekosystéme a podporuje čistenie vody

▪ Ecolabel certifikát (BIOBACT clean)

■ Vysoko udržateľná fľaša vyrobená zo 100% recyklovaného 
plastu pochádzajúca zo žltého vreca (recyklácia po 
spotrebiteľovi)

Bezpečné používanie

■ Úplné vyradenie nebezpečných zložiek

■ Vyrobené zo 100% prírodných mikroorganizmov pre        
bezpečnosť koncových používateľov

■ Bakteriálne spóry druhov rodu Bacillus používané v 
BIOBACTe nie sú patogénne a klasifikujú sa do skupiny 1
(t. j. považované za nepravdepodobné, že spôsobí ochorenie ľudí                                                        
v súlade so smernicou EÚ 2000/54 / ES)

■ Zapísané na zozname QPS EFSA                                               
(Európsky úrad pre bezpečnosť potravín)

■ Bez CLP, nevyžaduje sa žiadne                                                          
špeciálne školenie personálu



Vylepšite svoju green care PROFESSIONAL  
produktovú líniu

BIOBACT scent 1 L
Biotechnologický eliminátor zápachu

■ Bojuje proti silným zápachom

■ Odstraňovač zápachu šetrný k materiálom v sanitárnej oblasti, napr. 
(verejné) toalety, pisoáre, nádrže strojov alebo iné oblasti, kde sa 
vyžaduje kontrola zápachu

■ Vhodné aj na čistenie kanalizácií a kontrolu zápachu

■ pH-neutrálne

■ Príjemná vôňa

Výborne sa hodí pre rôzne oblasti použitia

BIOBACT clean 1 L
Biotechnologický univerzálny čistič

▪ Na ručné a mechanické čistenie všetkých povrchov odolných voči vode 
napr. v kúpeľni a sanitárnej oblasti, kuchynské podlahy, telocvične, šatne, 
vysoko frekventované oblasti

▪ Vhodné aj pre odtoky a odpadové hospodárstvo alebo iné oblasti, kde je 
potrebná kontrola zápachu

■ EU Ecolabel

■ pH-neutrálne

■ Príjemná vôňa

BIOBACT scent spray 500 ml
Biotechnologický eliminátor zápachu (500 ml spray)

■ Eliminátor zápachu šetrný  materiálom pre aplikáciu striekaním

■ Vhodný na povrchy a textílie, napr. koberce, záclony, čalúnený nábytok v 
hoteloch, domoch dôchodcov, reštauráciách alebo iných oblastiach, kde je 
potrebná kontrola zápachu

■ pH-neutrálne

■ Príjemná vôňa
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