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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

Inhoudsopgave 
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Een geurbestrijdingsoplossing met een unieke 
samenstelling, die eco-benign® geurneutraliserende 
stoffen combineert met een biologische werking

Bindt kwalijke luchtjes, vermindert de geur direct 
en blijft dankzij de biologische werking doorwerken 
om geuren bij de bron te verwijderen

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Gebruiksaanwijzing: 
Een ruime hoeveelheid over het te behandelen oppervlak 
spuiten. Zo nodig herhalen. Goed schudden voor gebruik. 
Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.
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Een algemene biologische reiniger voor sanitaire 
ruimtes in verdunbaar formaat, ontworpen voor 
gebruik op alle oppervlakken in sanitaire ruimtes. 
Laat een aangename geur en geen strepen achter

Biedt superieure en directe reiniging en blijft 
doorwerken dankzij de biologische werking

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Gebruiksaanwijzing: 
Voor oppervlakken: in een spuitfles in een concentratie van 1:10 met water 
verdunnen. Op het oppervlak spuiten en met een microvezeldoek schoonvegen. 
Voor vloeren: in een emmer water verdunnen en de vloer zoals normaal dweilen.
Goed schudden voor gebruik. Niet invriezen. Buiten 
het bereik van kinderen houden.
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Een algemene biologische reiniger voor 
sanitaire ruimtes, ontworpen voor gebruik op 
alle oppervlakken in sanitaire ruimtes. Laat een 
aangename geur en geen strepen achter

Biedt superieure en directe reiniging en blijft 
doorwerken dankzij de biologische werking

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Gebruiksaanwijzing: 
Op het oppervlak spuiten en met een microvezeldoek schoonvegen. Goed 
schudden voor gebruik. Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden
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Duurzame biologische vlekverwijdering voor 
uiteenlopende zachte oppervlakken

Biedt superieure en directe reiniging en blijft 
doorwerken dankzij de biologische werking

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Gebruiksaanwijzing: 
Voor gebruik in een concentratie van 1:10 met water verdunnen. Met 
een zachte doek schoonwrijven en resterend vocht met een droge doek 
verwijderen. Altijd eerst op een onopvallend oppervlak testen. Goed schudden 
voor gebruik. Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken 

met dit product grondig wassen, oog-bescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Duurzame biologische verwijdering van vlekken en 
vuil op uiteenlopende zachte oppervlakken

Biedt superieure en directe reiniging en blijft 
doorwerken dankzij de biologische werking

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Gebruiksaanwijzing: 
Onverdund op het bevlekte oppervlak aanbrengen. Met een zachte doek 
schoonwrijven en resterend vocht met een droge doek verwijderen. 
Altijd eerst op een onopvallend oppervlak testen. Goed schudden voor 
gebruik. Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken 

met dit product grondig wassen, oog-bescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Een uniek vloeibaar concentraat dat innovatieve eco-benign®-
stoffen combineert met toepassingsspecifieke bacteriën om 
allerlei buitenoppervlakken op effectieve wijze te reinigen

Biedt superieure en directe reiniging en blijft 
doorwerken dankzij de biologische werking

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Gebruiksaanwijzing: 
In een concentratie van 1:10 met water verdunnen. Op het te reinigen 
oppervlak aanbrengen, schoonpoetsen en met water afspoelen. 
Op hardnekkige vlekken zo nodig herhalen. Goed schudden voor 
gebruik. Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken 

met dit product grondig wassen, oog-bescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende 

een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 

spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Een vloeibare oplossing met meerdere 
bacteriestammen, speciaal samengesteld 
voor het afbreken van vetten, oliën, 
vetresten en ander voedselafval

Reinigt en verzorgt afvoerpijpen, vetvangers en vetafscheiders

10 Litre

Grease  
Drainline

Gebruiksaanwijzing: 
Met een peristaltische pomp rechtstreeks in de afvoerpijp 
pompen. Dosis is 150 ml per dag. Goed schudden voor gebruik. 
Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.
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Een zeer geconcentreerd mengsel van speciaal 
geselecteerde microben die ervoor zorgen dat 
afvoeren vrij van verstoppingen en geurloos blijven

GD Ultra
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Biologische urinoirblokken met een unieke samenstelling en 
ontkalkende technologie om vieze luchtjes en kalkaanslag 
in urinoirs en het bijbehorende leidingwerk te voorkomen

Direct geurend en blijft doorwerken dankzij de biologische werking

Bio Urinal Cubes

Gebruiksaanwijzing: 
Plaats het product rechtstreeks in de onderkant van het urinoir. Wanneer 
nodig vervangen. Bevat: Citronellol, kan een allergische reactie veroorzaken.
Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden

GEVAAR Veroorzaakt ernstig oogletsel, veroorzaakt huidirritatie. Beschermende handschoenen/

beschermende kleding/oog¬bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT 

MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig 

afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien 

mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende 

oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 

opnieuw te gebruiken. EUH208 Bevat Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
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Een biologische toilet- en urinoirreiniger die 
innovatieve eco-benign® oppervlakteactieve stoffen 
en kalkaanslag beperkende stoffen combineert 
toepassingsspecifieke, goede bacteriën

Biedt superieure, directe reiniging en laat een aangename, 
frisse geur achter. De goede bacteriën blijven na gebruik 
doorwerken om onaangename geuren te elimineren en het 
leidingwerk schoon en vrij van verstoppingen te houden

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Gebruiksaanwijzing: 
Het toilet doorspoelen, een kleine hoeveelheid Evogen Professional Toilet 
and Urinal Cleaner rond het binnenoppervlak van de pot spuiten, even laten 
inwerken, bijv. terwijl de buitenkant van de toiletpot wordt schoongemaakt, 
en de binnenkant van de toiletpot vervolgens met een toiletborstel 
grondig schoonmaken alvorens opnieuw te spoelen. Goed schudden 
voor gebruik. Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.
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Een eco-benign®, volledig biologisch afbreekbaar, 
biologisch op zuur gebaseerd, veilig maar bijzonder 
effectief product voor het verwijderen van kalkaanslag 
en andere aanslag bij uiteenlopende toepassingen.

Kan tevens worden gebruikt voor het reinigen van 
steen en beton in alle soorten professionele en 
industriële omgevingen (5 LITRE ONLY)

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Gebruiksaanwijzing: 
Voor het verwijderen van kalkaanslag in apparaten in keukens en sanitaire ruimtes: 
Het product onverdund of met heet water verdund tot een concentratie van 1:1 
aanbrengen en 30 minuten laten weken. Spoelen om alle sporen van het product 
te verwijderen. Regelmatig ontkalken om aanslag te voorkomen. Hoe harder uw 
water, hoe vaker dit gedaan moet worden. Voor het ontkalken van waterkokers: 
De waterkoker een kwart met water vullen, dit aan de kook brengen en dezelfde 
hoeveelheid product toevoegen. 30 minuten wachten, het mengsel opnieuw aan 
de kook brengen en nog eens 30 minuten laten staan als er nog kalkaanslag 
zichtbaar is. Het mengsel weggieten, de waterkoker grondig spoelen, nogmaals 
met schoon water vullen, dit opnieuw aan de kook brengen en weggooien.
Voor toiletpotten/wastafels: Het product onverdund of met heet water verdund tot 
een concentratie van 1:1 aanbrengen en 1 uur laten weken. Voor de beste resultaten 
tot de volgende dag laten staan. Het proces zo nodig herhalen of een harde borstel 
gebruiken om losgeweekte kalkaanslag te verwijderen. Geconcentreerd product 
NOOIT op een het decoratieve oppervlak van metaal laten zitten, daar het oppervlak 
dan enigszins kan verkleuren.Niet invriezen. Buiten het bereik van kinderen houden.


