O Fresh & O Marine
CZYSZCZENIE I ODKAŻANIE
DZIĘKI MIKROORGANIZMOM
DO GLOBALNEGO ZASTOSOWANIA

7 doskonałych powodów, by używać O FRESH & O MARINE:
1. Czyszczenie i połysk. Ultra silne biosurfaktanty odklejają zabrudzenia, nadając toaletom
połysk, w szczególności emaliom i kranom.
2. Usuwanie kamienia. Lekko kwasowe pH produktów O FRESH i O MARINE uniemożliwia
osadzanie się kamienia i usuwa jego naloty.
3. Eliminacja nieprzyjemnych zapachów u źródła. Specjalnie dobrane mikroorganizmy
pochłaniają materie organiczna odpowiedzialna za powstawanie nieprzyjemnych zapachów.
4. Trwały zapach. Unikalny zapach kojarzący się z higieną odświeża i staje się wskaźnikiem
czystości toalet.
5.Utrzymanie kanalizacji i szamb. Połączenie działania biosurfaktantów i mikroorganizmów
pozwala na prawdziwe czyszczenie instalacji sanitarnych, pochłaniając kamień moczowy i
odnawiając przepływy kanalizacji. Wzbogaca florę aktywną szamb.
6. Film ochronny. Dzięki silnemu działaniu biosurfaktantów, pozostawia powłokę ochronna
zapobiegająca ponownemu osadzaniu się zanieczyszczeń, co ułatwia kolejne mycia.
7. Klimatyzacja ścieków. Mikroorganizmy i biosurfaktanty rozpoczynają natychmiastową
degradację zanieczyszczeń.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:
Instytucje

Budownictwo

Rozrywka

Produkt 7 w 1 do skutecznego i kompleksowego utrzymania wszelkich urzadzeń sanitarnych
(wc, pisuary, prysznice, krany, fajans, sciany, podłogi… ), bez względu na rodzaj powierzchni
(płytki, emalia, ceramika, chrom, inox, szkło…). Nabłyszcza emalie i krany.
Zabezpiecza przed zatkaniem spowodowanym gromadzeniem się osadu moczowego.
Właściwości
Skład :
Mikroorganizmy zgodne z klasa 1 wg normy NFX 42040 (nie
stwarzajace zagrozenia dla człowieka i srodowiska naturalnego)
Biosurfaktanty, Anionowe substancje powierzchniowo czynne, niejonowe
substancje powierzchniowo czynne < 5 %.Czynnik zapachowy. Zawiera
składniki powierzchniowe pochodzenia biotechnologicznego i roślinnego
2 zapachy : fresh i marine
Zapach « fresh » : przyjemny zapach czystości i świeżości
(Nuta głowy aromatyczna i musująca, nuta serca owocowa i
kwiatowa, nuta bazowa delikatna i słodka, kojarząca się z
czystością).
Zapach « marine » : zapach świeży, morski
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Sposób użycia
CZYSZCZENIE
Sposób zastosowania : szczotką, ścierką
Płukanie : wg uznania
Roztwór : czysty lub rozcieńczony do 25%
KANALIZACJE / TOALETY
Zastosować i pozostawić, aż zacznie działać.
Pisuary : 1 do 2 strumieni na pisuar w
przypadku rzadkiego korzystania.
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty
charakterystyki.
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TURBOCHOC : płynny preparat do udrażniania kanalizacji.
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym
wypadku nie odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów.

