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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

Πίνακας 
περιεχομένων
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Μια μοναδική λύση για τον έλεγχο των οσμών 
που συνδυάζει την εξουδετέρωση των οσμών με 
τεχνολογία eco-benign® και βιολογική δράση

Δεσμεύει τις άσχημες οσμές και τις απομακρύνει 
αμέσως, συνεχίζοντας να ενεργεί με βιολογική δράση 
για να απομακρύνει τυχόν οσμές στην πηγή τους

Οδηγίες χρήσης: 
Ψεκάστε στην επιθυμητή περιοχή. Επαναλάβετε εάν χρειάζεται.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser
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5 Litre

General Purpose  
Biocleaner
Ένα βιολογικό καθαριστικό γενικής χρήσης σε διαλυτή μορφή 
που έχει σχεδιαστεί για όλες τις επιφάνειες του μπάνιου και 
χαρίζει ευχάριστο άρωμα και καθαριότητα χωρίς σημάδια

Προσφέρει εξαιρετική, άμεση καθαριότητα και 
συνεχίζει να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Για επιφάνειες, διαλύστε σε νερό σε αναλογία 1:10 σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα. 
Ψεκάστε στην επιφάνεια και σκουπίστε με ένα πανί μικροϊνών. Για δάπεδα, 
διαλύστε σε έναν κουβά με νερό και σφουγγαρίστε όπως συνήθως.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά
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750ml

General Purpose  
Biocleaner
Ένα βιολογικό καθαριστικό γενικής χρήσης που έχει 
σχεδιαστεί για όλες τις επιφάνειες του μπάνιου, χαρίζοντας 
ευχάριστο άρωμα και χωρίς να αφήνει σημάδια

Προσφέρει εξαιρετική, άμεση καθαριότητα και 
συνεχίζει να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Ψεκάστε στην επιφάνεια και σκουπίστε με ένα πανί μικροϊνών.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά
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5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo
Απομάκρυνση λεκέδων βιολογικά από διάφορες επιφάνειες

Προσφέρει εξαιρετική, άμεση καθαριότητα και 
συνεχίζει να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Διαλύστε το προϊόν σε νερό σε αναλογία 1:10. Τρίψτε με ένα μαλακό 
πανί και απομακρύνετε την υγρασία με ένα στεγνό πανί. Πριν τη χρήση, 
πρέπει πάντα να δοκιμάζετε το προϊόν σε ένα μη ορατό σημείο.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά

Προσοχή Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πλύνετε σχολαστικά μετά 
το χειρισμό, Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
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750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover
Απομάκρυνση λεκέδων και ρύπων βιολογικά 
από διάφορες επιφάνειες

Προσφέρει εξαιρετική, άμεση καθαριότητα και 
συνεχίζει να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας στον λεκέ. Τρίψτε με ένα μαλακό πανί 
και απομακρύνετε την υγρασία με ένα στεγνό πανί. Πριν τη χρήση, 
πρέπει πάντα να δοκιμάζετε το προϊόν σε ένα μη ορατό σημείο.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά

Προσοχή Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πλύνετε σχολαστικά μετά 
το χειρισμό, Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
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5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner
Ένα μοναδικό συμπυκνωμένο υγρό που συνδυάζει την 
καινοτόμο τεχνολογία eco-benign® και συγκεκριμένα 
βακτήρια, προσφέροντας έναν αποτελεσματικό τρόπο 
καθαρισμού σε μεγάλη ποικιλία εξωτερικών επιφανειών

Προσφέρει εξαιρετική, άμεση καθαριότητα και 
συνεχίζει να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Διαλύστε σε νερό σε αναλογία 1:10. Εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, 
τρίψτε και στη συνέχεια ξεβγάλτε με νερό. Επαναλάβετε σε επίμονους λεκέδες αν χρειάζεται.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά

Προσοχή Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Πλύνετε σχολαστικά μετά 
το χειρισμό, Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
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10 Litre

Grease  
Drainline
Μια πολλαπλή βακτηριδιακή λύση σε υγρή μορφή ειδικά 
σχεδιασμένη για να απομακρύνει λίπη, έλαια και λιπαρές 
ουσίες, καθώς και άλλα υπολείμματα τροφών

Καθαρίζει και συντηρεί σωληνώσεις, σημεία που 
συγκρατούν λίπη και φίλτρα νεροχύτη

Οδηγίες χρήσης: 
Εφαρμόστε απευθείας στις σωληνώσεις χρησιμοποιώντας 
περισταλτική αντλία. Η αναλογία δόσης είναι 150ml ανά ημέρα.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά
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GD Ultra
Ένα υπερσυμπυκνωμένο προϊόν με ειδικά επιλεγμένα 
μικρόβια που έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζουν 
ότι οι σωληνώσεις είναι καθαρές και χωρίς οσμές
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Bio Urinal Cubes
Μοναδικά σχεδιασμένοι βιολογικοί κύβοι λεκάνης με 
τεχνολογία αφαίρεσης αλάτων, για την αποφυγή δημιουργίας 
οσμών και αλάτων σε λεκάνες και σχετικές σωληνώσεις

Προσφέρει άρωμα στη στιγμή και συνεχίζει 
να ενεργεί μέσω βιολογικής δράσης

Οδηγίες χρήσης: 
Τοποθετήστε το προϊόν απευθείας στη βάση της λεκάνης. 
Αντικαταστήστε το όταν χρειάζεται.
Περιέχει: Κιτρονελλόλη που μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά

Κίνδυνος Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. EUH208 Περιέχει Citronellol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner
Ένα βιολογικό καθαριστικό προϊόν τουαλέτας και λεκάνης 
που συνδυάζει καινοτόμες eco-benign® τασιενεργές ουσίες και 
τεχνολογία ελέγχου αλάτων με συγκεκριμένα επωφελή βακτήρια

Προσφέρει απίστευτη, άμεση καθαριότητα, αφήνοντας ένα 
ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας. Τα επωφελή βακτήρια συνεχίζουν 
να δρουν και μετά τη χρήση, εξαλείφοντας δυσάρεστες οσμές 
και διατηρώντας τις σωληνώσεις καθαρές και ελεύθερες ροής

Οδηγίες χρήσης: 
Τραβήξτε το καζανάκι, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος Evogen 
Professional Toilet and Urinal Cleaner γύρω από τη λεκάνη και αφήστε το προϊόν να 
δράσει για λίγο. Όταν είναι καθαρή η εξωτερική επιφάνεια της λεκάνης, τότε καθαρίστε 
και το εσωτερικό της λεκάνης με βούρτσα, προτού τραβήξετε ξανά το καζανάκι.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά
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5 Litre & 750ml

Descale & Clean
Ένα πλήρως βιοδιασπώμενο eco-benign®, οργανικό 
προϊόν με βάση τα οξέα, ασφαλές αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσματικό για την αφαίρεση αλάτων και άλλων 
βρομιών, ιδανικό για πολλές εφαρμογές.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από 
πέτρα και τσιμέντο, καθώς καθαρίζει όλες τις επιφάνειες 
βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων (5 LITRE ONLY)

Οδηγίες χρήσης: 
Για αφαίρεση αλάτων σε κουζίνα και επιφάνειες μπάνιου: Εφαρμόστε το προϊόν 
απευθείας ή διαλύστε το σε αναλογία 1:1 με ζεστό νερό και αφήστε να δράσει για 30 
λεπτά. Ξεβγάλτε για να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του προϊόντος. Απομακρύνετε 
τα άλατα τακτικά για την αποφυγή συγκέντρωσής τους. Εάν το νερό της περιοχής σας 
έχει πολλά άλατα, τότε θα πρέπει να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία πιο συχνά.
Για αφαίρεση αλάτων από βραστήρες: Γεμίστε τον βραστήρα κατά 1/4 με νερό και θέστε 
τον σε λειτουργία. Στη συνέχεια προσθέστε την ίδια ποσότητα προϊόντος. Αφήστε να 
περάσουν 30 λεπτά και θέστε ξανά τον βραστήρα σε λειτουργία. Αφήστε να περάσουν άλλα 
30 λεπτά εάν τα άλατα παραμένουν. Αδειάστε το μίγμα, ξεβγάλτε καλά και γεμίστε ξανά 
τον βραστήρα με καθαρό νερό. Θέστε σε λειτουργία τον βραστήρα και πετάξτε το νερό.
Για λεκάνες/νιπτήρες: Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας ή διαλύστε το σε αναλογία 1:1 με ζεστό 
νερό και αφήστε να δράσει για 1 ώρα ή όλο το βράδυ για καλύτερα αποτελέσματα. Επαναλάβετε 
τη διαδικασία αν χρειάζεται ή χρησιμοποιήστε μια σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τα άλατα.
ΜΗΝ αφήνετε το συμπυκνωμένο προϊόν να παραμένει σε διακοσμητικές 
ή μεταλλικές επιφάνειες, καθώς μπορεί να τις αποχρωματίσει.
Μην καταψύχετε το προϊόν
Φυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά


