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Evogen Professional

Dansk



2

3 Odour Neutraliser

4 General Purpose Biocleaner (5 Litre)

5 General Purpose Biocleaner (750ml)

6 Carpet & Upholstery Shampoo

7 Carpet & Upholstery Spot & Stain Remover

8 Exterior Hard Surface Cleaner

9 Grease Drainline

10 GD Ultra

11 Bio Urinal Cubes

12 Toilet & Urinal Cleaner

13 Descale & Clean

Indholdsfortegnelse
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En unikt formuleret opløsning til lugtkontrol, der 
kombinerer det kemiske middel i eco-benign® til 
lugtneutralisering med biologiske virkemidler

Binder dårlig lugt, reducerer lugt på et øjeblik og fortsætter 
med at virke ved hjælp af biologiske virkemidler

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Brugsanvisning: 
Sprøjt rigeligt omkring det påvirkede område. 
Gentag efter behov. Rystes godt før brugen. Må 
ikke fryses Holdes uden for børns rækkevidde.
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Et biologisk badeværelsesrengøringsmiddel til 
generelle formål i et format, der kan fortyndes, og som 
er udviklet til brug på alle badeværelsesoverflader. 
Efterlader en behagelig duft uden pletter

Giver en fremragende øjeblikkelig rengøringseffekt og 
fortsætter med at virke gennem biologiske virkemidler

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Brugsanvisning:
Til overflader fortyndes midlet i forholdet 1:10 i en sprayflaske. Sprøjt 
på overfladen, tør efter med en mikrofiberklud. Til gulve fortyndes 
midlet i en spand vand, og gulvet vaskes som normalt. Rystes godt 
før brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.



5

Et biologisk badeværelsesrengøringsmiddel til generelle 
formål, udviklet til brug på alle badeværelsesoverflader. 
Efterlader en behagelig duft uden pletter

Giver en fremragende øjeblikkelig rengøringseffekt og 
fortsætter med at virke gennem biologiske virkemidler

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Brugsanvisning: 
Sprøjt på overfladen, tør efter med en mikrofiberklud. Rystes godt 
før brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.
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Langsigtet biologisk pletfjerning til et 
bredt udvalg af bløde overflader

Giver en fremragende øjeblikkelig rengøringseffekt og 
fortsætter med at virke gennem biologiske virkemidler

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Brugsanvisning: 
Fortyndes til brug med vand i forholdet 1:10. Fordel blandingen 
med en blød klud, og fjern den resterende fugt med en tør klud. 
Prøv altid først på et ikke iøjnefaldende område. Rystes godt før 
brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask 

grundigt efter brug, Bær øjenbeskyttelse

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 

Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.



7

Langsigtet biologisk fjernelse af pletter og skjolder 
til et bredt udvalg af bløde overflader

Giver en fremragende øjeblikkelig rengøringseffekt og 
fortsætter med at virke gennem biologiske virkemidler

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Brugsanvisning: 
Påfør ufortyndet på det skjoldede område. Fordel blandingen 
med en blød klud, og fjern den resterende fugt med en tør klud. 
Prøv altid først på et ikke iøjnefaldende område. Rystes godt før 
brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask 

grundigt efter brug, Bær øjenbeskyttelse

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 

vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved 

vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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Et unikt væskekoncentrat, der kombinerer det 
innovative kemiske middel i eco-benign® med 
applikationsspecifikke bakterier til en effektiv metode til 
rengøring af et bredt udvalg af udvendige overflader

Giver en fremragende øjeblikkelig rengøringseffekt og 
fortsætter med at virke gennem biologiske virkemidler

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Brugsanvisning: 
Fortyndes i vand i forholdet 1:10. Påføres på det område, der skal rengøres, 
fordeles og skylles derefter med vand. Gentages på vanskelige pletter efter behov.
Rystes godt før brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask 

grundigt efter brug, Bær øjenbeskyttelse

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 

vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved 

vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
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En flydende bakteriel multistamme-opløsning,  
der er specielt formuleret til at nedbryde  
fedtstoffer, olier og smørelser og andet madaffald

Rengør og vedligeholder afløbsrør, 
fedtfælder og fedtinterceptorer

10 Litre

Grease  
Drainline

Mode d’emploi: 
Påføres direkte i afløbet ved hjælp af en peristaltisk pumpe. 
Doseringen er 150 ml pr. dag. Rystes godt før brugen. Må 
ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.
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En yderst koncentreret blanding af specielt 
udvalgte mikrober, der er udviklet til at sikre, 
at afløbet holde frit og uden lugte

GD Ultra
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Unikt formulerede biologiske urinaltabletter med 
afkalkningsteknologi, der forhindrer dårlig lugt og ophobning 
af kalk i urinaler og det deraf følgende vvs-arbejde

Giver øjeblikkelig frisk duft og fortsætter med at 
virke gennem biologiske virkemidler

Bio Urinal Cubes

Brugsanvisning: 
Anbring produktet direkte i bunden af urinalen. Udskift efter behov.
Indeholder: Citronellol, kan udløse en allergisk reaktion. Må 
ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.

FARLIG Forårsager alvorlig øjenskade, forårsager hudirritation. Bær 

beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse VED 

KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED 

ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, 

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg 

lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og 

vaskes, før det bruges igen. Indeholder Citronellol. Kan udløse allergisk reaktion.
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Et biologisk toilet- og urinalrengøringsmiddel, der 
kombinerer de innovative, overfladeaktive stoffer 
i eco-benign® med kemiske stoffer til kalkkontrol 
med applikationsspecifikke gavnlige bakterier

Giver en fremragende, øjeblikkelig rengøringseffekt og 
efterlader en behagelig, frisk duft. De gavnlige bakterier 
fortsætter med at virke efter påføringen, de fjerner 
ubehagelig lugt og holder rørsystemet rent og frit

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Brugsanvisning: 
Skyl ud i toilettet, tryk en lille mængde Evogen Professional Toilet and Urinal 
Cleaner rundt på toiletkummens overflade, lad virke i en kort kontakttid, 
f.eks. mens toilettets udvendige overflader rengøres, rens derefter 
kummens overflade grundigt med toiletbørsten, før der skylles ud igen.
Rystes godt før brugen. Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.
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Et eco-benign®-produkt, der er fuldstændigt 
bionedbrydeligt, organisk syrebaseret, sikkert men 
yderst effektivt til fjernelse af kalksten og andre 
former for kalk i forskellige anvendelsesformer.

Kan også bruges til rengøring af sten og beton i alle typer 
professionelle og industrielle miljøer (5 LITRE ONLY)

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Brugsanvisning: 
Til fjernelse af kalk på køkken- og badeværelsesudstyr: Påfør produktet ufortyndet 
eller fortyndet i forholdet 1:1 med varmt vand, og lad virke i 30 minutter. 
Skyl for at fjerne alle spor af produktet. Afkalk regelmæssigt for at forhindre 
ophobning. Jo hårdere vandet er, jo mere regelmæssigt skal dette gøres.
Til afkalkning af kedler: Fyld kedlen en fjerdedel op med vand, og kog, tilføj 
den samme mængde af produktet. Vent i 30 minutter, kog blandingen igen, 
lad stå i endnu 30 minutter, hvis der stadig er synlig kalk. Hæld blandingen 
væk, skyl grundigt, og genfyld med frisk vand, kog igen og hæld væk.
Til toiletkummer/vaske: Påfør produktet ufortyndet eller fortyndet i forholdet 1:1 med 
varmt vand, og lad stå i 1 time eller natten over for at få de bedste resultater. Gentag 
processen om nødvendigt, eller brug en stiv børste til at fjerne løsnede kalksten.
Lad IKKE det koncentrerede produkt sidde på den dekorative 
overflade af metaller, da der kan forekomme misfarvning.
Må ikke fryses. Holdes uden for børns rækkevidde.


