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Evogen Professional

Suomalainen
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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

Sisällysluettelo 
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Koostumukseltaan ainutlaatuinen hajunhallintaratkaisu, 
jossa hajuja neutraloivat kemialliset eco-benign®-
ominaisuudet yhdistyvät biologisiin vaikutuksiin.

Vähentää epämiellyttäviä hajuja välittömästi 
sitomalla hajua ja jatkaa toimintaansa biologisesti 
poistamalla hajuja niiden lähteestä.

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Käyttöohje: 
Suihkuta runsaasti käsiteltävälle alueelle. Toista 
tarvittaessa. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. 
Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta
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Yleiskäyttöinen biologinen pesutilojen puhdistusaine 
laimennettavassa muodossa. Suunniteltu 
käytettäväksi kaikilla pesutilojen pinnoilla. Jättää 
tiloihin miellyttävän tuoksun mutta ei jälkiä.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja 
jatkaa toimintaansa biologisesti.

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Käyttöohje: 
Pintoja puhdistettaessa laimenna vedellä suhteessa 1:10 suihkupulloon. Suihkuta 
puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi mikrokuituliinalla. Lattioita puhdistettaessa 
laimenna ämpärilliseen vettä ja pyyhi lattia tavalliseen tapaan. Ravistettava 
hyvin ennen käyttöä. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
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Yleiskäyttöinen biologinen pesutilojen puhdistusaine. 
Suunniteltu käytettäväksi kaikilla pesutilojen pinnoilla. 
Jättää tiloihin miellyttävän tuoksun mutta ei jälkiä.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja 
jatkaa toimintaansa biologisesti

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Käyttöohje: 
Suihkuta puhdistettavalle pinnalle ja pyyhi mikrokuituliinalla.
Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
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Pitkäkestoinen biologinen tahranpoisto 
monenlaisille pehmeille pinnoille.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja 
jatkaa toimintaansa biologisesti.

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Käyttöohje: 
Laimenna käyttöä varten vedellä suhteessa 1:10. Hankaa kevyesti 
pehmeällä liinalla ja poista jäljelle jäänyt kosteus kuivalla liinalla. Testaa aina 
huomaamattomalla alueella ennen käyttöä. Ravistettava hyvin ennen käyttöä
Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

VAROITUS Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese huolellisesti 

käsittelyn jälkeen, Käytä silmiensuojainta

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,  edical voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
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Pitkäkestoinen biologinen lian- ja tahranpoisto 
monenlaisille pehmeille pinnoille.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja jatkaa toimintaansa biologisesti.

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Käyttöohje: 
Levitä laimentamattomana tahra-alueelle. Hankaa kevyesti pehmeällä 
liinalla ja poista jäljelle jäänyt kosteus kuivalla liinalla. Testaa aina 
huomaamattomalla alueella ennen käyttöä. Ravistettava hyvin ennen 
käyttöä. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

VAROITUS Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese huolellisesti 

käsittelyn jälkeen, Käytä silmiensuojainta

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,  edical voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
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Ainutlaatuinen nestetiiviste, jossa innovatiiviset kemialliset eco-
benign®-ominaisuudet yhdistyvät käyttökohteen mukaan valittuihin 
bakteereihin. Puhdistaa tehokkaasti monenlaisia ulkopintoja.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja jatkaa toimintaansa biologisesti.

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Käyttöohje: 
Laimenna vedellä suhteessa 1:10. Levitä puhdistettavalle 
alueelle, hankaa kevyesti ja huuhtele vedellä. Toista tarvittaessa 
itsepäisille tahroille. Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Ei 
saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

VAROITUS Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Pese huolellisesti 

käsittelyn jälkeen, Käytä silmiensuojainta

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,  edical voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
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Usean bakteerikannan nesteliuos, joka 
on kehitetty erityisesti rasvojen, öljyjen ja 
muiden ruokajätteiden hajottamiseen.

Viemäreiden ja rasvasuodattimien puhdistukseen ja huoltoon.

10 Litre

Grease  
Drainline

Käyttöohje: 
Levitä peristalttisella pumpulla suoraan 
viemäriin. Annosnopeus on 150 ml päivässä. 
Ravistettava hyvin ennen käyttöä. Ei saa 
jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
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Erittäin konsentroitu sekoitus tarkkaan valittuja 
mikrobeja, joilla varmistetaan, että viemärit 
vetävät hyvin ja pysyvät hajuttomina.

GD Ultra
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Ainutlaatuisesti muotoillut biologiset kalkinpoistoteknologiaa 
sisältävät pisuaarikapselit ehkäisevät epämiellyttäviä hajuja 
ja kalkin kertymistä pisuaareihin ja niiden putkistoihin.

Tuoksuu välittömästi ja jatkaa toimintaansa biologisesti.

Bio Urinal Cubes

Käyttöohje: 
Aseta tuote suoraan pisuaarin pohjalle. Vaihda tarvittaessa.
Sisältää: sitronelloolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

VAARA Vaurioittaa vakavasti silmiä, Ärsyttää ihoa. Käytä suojakäsineitä/

suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU 

IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: 

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit,  edical voi tehdä 

helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 

Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen 

uudelleenkäyttöä. EUH208 Sisältää sitronelloolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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Biologinen WC:n ja pisuaarien puhdistusaine, 
jossa innovatiiviset pinta-aktiiviset eco-
benign®-aineet ja kemialliset kalkinesto-
ominaisuudet yhdistyvät käyttökohteen mukaan 
valittuihin hyödyllisiin bakteereihin.

Puhdistaa heti erittäin tehokkaasti ja jättää miellyttävän, 
raikkaan tuoksun. Levittämisen jälkeen hyödylliset bakteerit 
jatkavat toimintaansa poistamalla epämiellyttäviä hajuja ja 
varmistamalla, että putkistot pysyvät auki ja vetävät.

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Käyttöohje: 
Vedä WC, purista pieni määrä Evogen Professional Toilet and Urinal 
Cleaner -puhdistusainetta WC-altaan pinnoille ja anna vaikuttaa hetken, 
esim. sen aikaa, kun WC:n ulkopintoja puhdistaan. Harjaa altaan 
pinnat huolellisesti WC-harjalla ja vedä uudestaan. Ravistettava hyvin 
ennen käyttöä. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
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Täysin biohajoava, orgaaniseen happoon pohjautuva, 
turvallinen ja samalla erittäin tehokas Eco-
benign®-tuote kalkkikiven ja muiden kivettymien 
poistamiseen monenlaisissa käyttökohteissa.

Voidaan käyttää myös kiven ja betonin 
puhdistukseen kaikentyyppisissä ammattimaisissa 
ja teollisissa ympäristöissä (5 LITRE ONLY).

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Käyttöohje: 
Kalkkikiven poisto keittiön ja pesutilojen laitteista: levitä laimentamattomana 
tai laimennettuna kuumalla vedellä suhteessa 1:1 ja anna liota 30 minuuttia. 
Poista tuotejäämät huuhtelemalla. Kalkin kertymistä voi ehkäistä puhdistamalla 
säännöllisesti. Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin kalkinpoisto on suoritettava.
Vedenkeitinten kalkinpoisto: Täytä neljännes vedenkeittimestä vedellä ja kiehauta. 
Lisää sama määrä tuotetta. Odota 30 min ja kiehauta seos uudestaan. Jos kalkkia 
näkyy edelleen, anna vaikuttaa vielä 30 minuuttia. Kaada seos pois ja huuhtele 
huolellisesti. Täytä puhtaalla vedellä, kiehauta uudestaan ja kaada vesi pois.
WC-altaat/pesualtaat: Levitä laimentamattomana tai laimennettuna kuumalla vedellä 
suhteessa 1:1 ja anna liota tunnin ajan. Parhaat tulokset saadaan liottamalla yön yli. 
Toista prosessi tarvittaessa tai poista irronnut kalkkikivi jäykkäharjaksisella harjalla.
Konsentroitua tuotetta EI SAA jättää seisomaan koristelluille metallipinnoille, sillä se 
saattaa aiheuttaa värimuutoksia. Ei saa jäätyä. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.


