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5 Litre & 750ml

Odour
Neutraliser

محلول للتحكم يف الرائحة ذات تركيبة فريدة يجمع بين كيمياء إزالة الرائحة 
eco-benign® والتأثير البيولوجي

يرتبط مع الروائح الكريهة ليمنح تأثيرًا فوريًا يف الحد من الروائح ويواصل 
العمل من خالل التأثير البيولوجي إلزالة أي روائح من المصدر

تعليمات االستخدام:
رش كمية كبيرة حول المنطقة المصابة. كرر حسب الضرورة.

يرجى بعناية قبل االستخدام
ال تجمدها

أبقها بعيدا عن متناول األطفال
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5 Litre

General Purpose
Biocleaner

مُنظف بيولوجي متعدد األغراض للحّمامات بتركيبة قابلة للتخفيف مُصمم 
لالستخدام على جميع أسطح الحّمامات ويترك ورائه رائحة زكية ومن دون بقع

يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
بالنسبة إلى األسطح، خففه بالماء بمعدل 1:10 داخل زجاجة رذاذ. رُش 

على السطح ثم امسح باستخدام قطعة قماش ميكرو فايبر. بالنسبة 
إلى األرضيات، خففه يف دلو من الماء ثم امسح األرض كالمعتاد.

يرُج جيدًا قبل االستعمال
ال تقم بتجميده

يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال
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750ml

General Purpose
Biocleaner

مُنظف بيولوجي متعدد األغراض للحّمامات بتركيبة قابلة للتخفيف مُصمم 
لالستخدام على جميع أسطح الحّمامات ويترك ورائه رائحة زكية ومن دون بقع

يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
رُش على السطح ثم امسح باستخدام قطعة قماش ميكرو فايبر.

يرُج جيدًا قبل االستعمال
ال تقم بتجميده

يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال
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5 litre

Carpet & Upholstery
Shampoo

مُزيل بيولوجي للبقع طويل المدى مناسب لمجموعة متنوعة من األسطح الناعمة
يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
خففه بالماء بمعدل 1:10 لالستخدام. حرّك باستخدام قطعة قماش ناعمة ثم أزل 

الرطوبة المتبقية باستخدام قطعة قماش جافة. اختبر دائًما منطقة غير واضحة أوالً.
يرُج جيدًا قبل االستعمال

ال تقم بتجميده
يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال

WEAR EYE PROTECTION تغسل جيداً بعد المناولة. يسبب تهيًجا شديدًا 
للعين تحذير

ع العدسات  يف حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنز
الالصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهالً. يستمر الشطف.

إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية.
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750ml

Carpet & Upholstery
Spot & Stain Remover

مُزيل بيولوجي للبقع واللطخات طويل المدى مناسب لمجموعة متنوعة من األسطح الناعمة
يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
ضعه بشكل دقيق على المنطقة الملطخة. حرّك باستخدام قطعة قماش ناعمة ثم أزل 

الرطوبة المتبقية باستخدام قطعة قماش جافة. اختبر دائًما منطقة غير واضحة أوالً.
يرُج جيدًا قبل االستعمال

ال تقم بتجميده
يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال

WEAR EYE PROTECTION تغسل جيداً بعد المناولة. يسبب تهيًجا شديدًا 
للعين تحذير

ع العدسات  يف حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنز
الالصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهالً. يستمر الشطف.

إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية
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5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

تركيز سائل فريد يجمع بين الكيمياء المبتكرة eco-benign® والبكتيريا ذات التطبيق 
المحدد لتوفير طريقة فعالة لتنظيف مجموعة متنوعة من األسطح الخارجية

يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
خففه بالماء بمعدل 1:10. ضعه على المنطقة المراد تنظيفها وحركه ثم اشطفها 

بالماء. كرّر هذه الخطوة على أي بقع صعبة اإلزالة حسب الضرورة.
يرُج جيدًا قبل االستعمال

ال تقم بتجميده
يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال

WEAR EYE PROTECTION تغسل جيداً بعد المناولة. يسبب تهيًجا شديدًا 
للعين تحذير

ع العدسات  يف حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنز
الالصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهالً. يستمر الشطف.

إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية
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10 Litre

Grease 
Drainline

محلول بكتيري سائل متعدد السالالت مُصمم خصيًصا للحد من الدهون 
والزيوت والشحوم وفضالت الطعام األخرى

يُنظف ويحافظ على خطوط الصرف ومصائد الشحوم وفالتر حجز الشحوم

تعليمات االستخدام:
ضعه مباشرة يف خط التصريف باستخدام مضخة 

تمعجية. معدل الجرعة هو 150 ملليلتر يوميًا.
يرُج جيدًا قبل االستعمال

ال تقم بتجميده
يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال
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GD Ultra
مزيج عالي التركيز من ميكروبات مختارة خصيًصا مُصممة لضمان استمرار 

عمل المصارف من دون عائق وبال روائح
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Bio Urinal Cubes
مكعبات بيولوجية للمبولة ذات تركيبة فريدة بتكنولوجيا إزالة الترسبات لمنع الروائح الكريهة 

وتراكم الترسبات يف المباول واألنابيب المرتبطة بها
معّطر فوري ويستمر مفعوله من خالل التأثير البيولوجي

تعليمات االستخدام:
ضع المنتج مباشرة داخل قاعدة المبولة. استبدلها حسب الضرورة

المحتويات: سيترونيلول، والذي قد ينتج عنه رد فعل تحسسي.
ال تقم بتجميده

يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال

خطر
يسبب تلفًا شديدًا للعين 

يسبب تهيج الجلد 
توضع قفازات للحماية/مالبس للحماية /وقاء للعينين/للوجه.

 يف حالة السقوط على الجلد: يغسل بوفرة من الماء. 
ع العدسات  يف حالة دخول العينين: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تنز

الالصقة، إذا كانت موجودة وكان ذلك أمراً سهالً. يستمر الشطف. 
إذا حدث تهيج أو طفح جلدي: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. 

إذا استمر تهيج العين: تطلب استشارة طبية/رعاية طبية. 
تخلع جميع المالبس الملوثة وتغسل قبل إعادة استخدامها.

 يحتوي على (Citronellol) وقد يسبب الحساسية.
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1 Litre

Toilet & Urinal 
Cleaner

مُنظف بيولوجي للمراحيض والمباول يجمع بين مواد ذات نشاط سطحي بكيمياء
eco-benign® المبتكرة وكيمياء التحكم يف الرواسب مع بكتيريا نافعة ذات تطبيق محدد

يُعطي تنظيفًا فوريًا فائقًا ويترك ورائه رائحة زكية ومنعشة. تستمر البكتيريا النافعة يف العمل 
بعد االستخدام للقضاء على الروائح الكريهة وبقاء شبكة األنابيب غير مسدودة وانسيابية.

تعليمات االستخدام:
Evogen Professional اشطف المرحاض ثم ابق كمية صغيرة من منظف المراحيض والمباول

حول سطح الحوض واسمح بوقت تالمس قصير، على سبيل المثال، يف حين يتم تنظيف األسطح 
الخارجية للمرحاض، نّظف سطح الحوض تمامًا بعد ذلك بفرشاة مرحاض قبل الشطف مرة أخرى.

يرُج جيدًا قبل االستعمال
ال تقم بتجميده

يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال
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5 Litre & 750ml

Descale & Clean
مُنتج آمن ولكنه شديد الفعالية يحتوي على حمض عضوي وقابل 

للتحلل الحيوي بشكل كامل وبكيمياء eco-benign® إلزالة الترسبات 
الكلسية والترسبات األخرى يف مجموعة متنوعة من االستخدامات.

يُمكن استخدامه أيًضا لتنظيف األحجار والخرسانة يف جميع أنواع 
(only 5 litre) البيئات المهنية والصناعية

تعليمات االستخدام:
إلزالة الترسبات من أجهزة المطبخ والحمام: ضع المنتج بشكل دقيق أو خففه بمعدل 1:1 بالماء 

الدافئ وانقعه لمدة 30 دقيقة. اشطفه إلزالة جميع آثار المنتج. أزل الترسبات بشكل منتظم لمنع 
تراكمها. كلما ازداد عسر الماء، سيلزم القيام بذلك بصورة أكثر انتظامًا.

إلزالة ترسبات الغاليات: املء ربع الغالية بالماء واجعله يغلي ثم أضف نفس الكمية من المنتج. انتظر 
لمدة 30 دقيقة ثم أعد غلي الخليط، واتركه لمدة 30 دقيقة أخرى يف حالة استمرار الترسبات الظاهرة. 

اسكب المزيج بعيدًا واشطف الغالية تمامًا ثم أعد ملئها بالماء العذب ثم أعد غليه وتخلص منه.
لالستخدام يف أحواض/بالوعات المرحاض: ضع المنتج بشكل دقيق أو خففه بمعدل 1:1 بماء دافئ 

وانقعه لمدة ساعة واحدة أو للحصول على نتائج أفضل اتركه طوال الليل. كرر العملية حسب الضرورة 
أو استخدم فرشاة صلبة إلزالة الترسبات الكلسية الرخوة.

تجنب وضع المنتج الُمركز على سطح المعادن المزخرفة، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التغير يف اللون.
ال تقم بتجميده

يحتفظ به بعيدًا عن متناول األطفال


