
BIOBACT scent

Informácie o udržateľnos

Trvalo udržateľný rozvoj a
výroba

EMAS:
■ Konnuálne zlepšovanie

vplyvu na životné
prostredie

■ Ročná správa o
udržateľnos

■ Energecký management
a vodné hospodárstvo

■ Sociálna férovosť

DIN ISO 14001:
■ Konnuálne zlepšovanie

znižovaním odpadu a
emisií CO2, šetrením
vody, energie a
materiálov

ISO 50001:
■ Energecký

management:
konnuálne zlepšovanie
výkonu, bezpečnos,
použia a spotreby

A.I.S.E.-Charter:
■ Bezpečná a stála výroba

čisach prostriedkov

DIN ISO 9001:
■ Konnuálne

zlepšovanie procesného
managementu a
spokojnos zákazníka

■ Etablovaný systém
riadenia kvality vo vývoji
a výrobe

Biotechnologický odstraňovač zápachu

■ Ekologicky efekvny výkon s ekologicky efekvnym dizajnom produktu

Bezpečné pre užívateľa i životné prostredie pri najvyššej čisacej účinnos

■ Úplne vylúčenie toxických látok
■ Nižšia koncentrácia použia ako pri porovnateľných produktoch

Úplne biologicky odburateľny
■ BIOBACT scent a všetky jeho zložky sú úplne biologicky odburateľné podľa testovacej metódy OECD

302 B*

*Ďalšie informácie nájdete na: www.wmprof.com

Intenzívne využie obnoviteľných zdrojov – konnuálny rast podielu
■ Výroba pri intenzívnom využi obnoviteľných zdrojov a obnoviteľnej energie až na 100% z vodnej,

solárnej a geotermálne energie
■ Výroba je nezávislá od ropy: organický uhlík v BIOBACT scent pochádza na 94% z rastlinných,

obnoviteľných zdrojov
■ Zodpovedné hospodárenie s vodou vďaka vlastnej úpravovni vody a čisčky odpadových vôd

Úplná transparentnosť – kompletné informácie o zložkách
<5% aniónové povrchovo akvne látky (laurethsulfát sodný), <5% neiónové povrchovo akvne látky (adukt ricínového
oleja a EO), parfumy
Špeciálne zloženie: aqua, alkohol, bakteriálne spóry

Nemecká značková kvalita – pre Váš trvalý rozvoj obchodu
■ Viac ako 25 rokov skúsenos vo vývoji stálych produktov
■ Inteligentné hygienické riešenia zabezpečujúce rast zisku
■ Dôveryhodná značka

Profesionálny tréning a poradenstvo pre trvalé hygienické riešenia
■ Komplexný prenos Know-how kvalifikovaným poradenstvom
■ Čisace plány a odporúčania prispôsobené zákazníkovi, čo opmalizuje Vaše čisace procesy a tým

aj podnikanie
■ Zlepšenie servisu a podnikateľského imagu



BIOBACT scent

Technické informácie

Použie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Pred použim
potraste.
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ý Odstraňovač zápachu
pre povrchy a
texlie: Odstráňte
fyzické zvyšky. Štepte
veľkoryso tak, aby
bola oblasť mokrá.
Kvapkajte kvapalinu do
texlie.

Spotová úprava:
Uiste sa, že povrch
je suchý. Štepte
veľkoryso.

Biotechnologický odstraňovač zápachu
■ Efekvna kontrola zápachu ■ Dlhotrvajúca čistota ■ Šetrné k materiálom

Profil produktu

■ Namiesto toho, aby ste nepríjemné zápachy maskovali, vôňa BIOBACT účinne oddelí organické látky, ako sú moč
a zvyšky potravín, ktoré sú hlavnou príčinou páchnuceho prostredia. Pridaný parfum  zanechá príjemnú vôňu v
miestnos. 

■ Vďaka dlhotrvajúcej mikrobiálnej akvite, pri pravidelnom používaní BIOBACT vôňa dokonca zabraňuje  novému
tvoreniu organických nečistôt. 

■ Vďaka úplnému vynechaniu nebezpečných zložiek je vôňa BIOBACT šetrná k materiálom , a tým pádom univerzálna
(napr. sanitárne zariadenia, domovy dôchodcov, reštaurácie, hotely atď.). 

■ Vyrobené zo 100% prírodných mikroorganizmov, vôňa BIOBACT je bezpečná pri používaní  aj pre životné prostredie. 
■ Vôňa BIOBACT sa dodáva vo vysoko udržateľnej aši vyrobenej zo 100% recyklovaného plastu, ktorý pochádza

zo ,,Žltej tašky" (post-spotrebiteľský recyklát).

Oblasť poutžia

■ Hlavná oblasť použia: texl, čalúnnictvo, koberce a závesy, ež v sanitárnej oblas, likvidácia odpadu, domy pre
starých ľudí, verejné toalety, reštaurácie, všade tam, kde dochádza k znečisteniu pachov.

■ Vhodné pre všetky vodotesné podlahy a povrchy, texl.
■ Pred použim dobre zatrepte.
■ POZNÁMKA: Nemiešajte s dezinfekčnými prostriedkami, bakteriologickými výrobkami, silne alkalickými alebo kyslými

kvapalinami. Toto výrazne zníži jeho účinok. 

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Len na profesionálne použie. Uchovávajte mimo dosahu de. Nemiešajte s inými výrobkami. Pred
použim vyskúšajte kompabilitu s  materiálom. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
Skladovanie: Skladujte pri izbovej teplote v pôvodnej nádobe. Teplota skladovania a prepravy vône BIOBACT nesmie
presiahnuť 30°C. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do doporučeného kontajnera na odpady dajte len úplne vyprázdnený obal. Vhodné dávkovanie
šetrí náklady a minimalizuje vplyv na životné prostredie. V porovnaní s inými produktmi je potrebné iba malé
množstvo.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 714709  8 x 500mL

hodnota pH 7

Váš dôveryhodný 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


