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Evogen Professional

Norsk
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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

Innholdsfortegnelse
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En luktkontrolløsning med unik formel som 
kombinerer eco-benign® luktnøytralisering 
med biologisk aktivering.

Binder dårlig lukt, noe som umiddelbart reduserer 
dårlig lukt, og fortsetter å fungere via biologisk 
aktivering for å fjerne lukt ved kilden

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Bruksanvisning: 
Spray rikelig rundt det aktuelle området. Gjenta etter behov.
Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.
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Et biologisk universalrengjøringsmiddel for bad i 
fortynnet format utviklet for alle baderomsoverflater 
og som etterlater en behagelig duft og ingen flekker

Gir en fremragende rengjøring og fortsetter 
å jobbe via biologisk handling

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Bruksanvisning: 
For overflater: Fortynn med vann (1:10) i en sprayflaske. Spray på overflaten og 
tørk med en mikrofiberklut. For gulv: Fortynn i en bøtte med vann og mopp gulvet 
som normalt. Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.
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Et biologisk universalrengjøringsmiddel for bad 
utviklet for alle baderomsoverflater og som 
etterlater en behagelig duft og ingen flekker

Gir en fremragende rengjøring og fortsetter 
å jobbe via biologisk handling

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Bruksanvisning: 
Spray på overflaten og tørk med en mikrofiberklut. Rist godt 
før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.



6

Langsiktig biologisk flekkfjerning 
for en rekke myke overflater

Gir en fremragende rengjøring og fortsetter 
å jobbe via biologisk handling

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Bruksanvisning: 
Fortynn med vann (1:10). Gni med en myk klut og fjern overflødig 
fuktighet med en tørr klut. Test alltid på et lite synlig område først.
Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.

Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask grundig etter bruk, Benytt øyevern

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Langsiktig biologisk flekkfjerning 
for en rekke myke overflater

Gir fremragende rengjøring og fortsetter 
å fungere via biologisk aktivering

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Bruksanvisning: 
Bruk direkte på det flekkete området. Gni med en myk klut og fjern 
overflødig fuktighet med en tørr klut. Test alltid på et lite synlig område 
først. Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.

Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask grundig etter bruk, Benytt øyevern

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Et unikt væskekonsentrat som 
kombinerer innovativ eco-benign® 
kjemi og bruksspesifikke bakterier for 
gi effektiv rengjøring en rekke overflater

Gir fremragende rengjøring og fortsetter 
å fungere via biologisk aktivering

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Bruksanvisning: 
Fortynn med vann (1:10). Bruk på området som skal rengjøres, gni 
og skyll deretter med vann. Gjenta på vanskelige flekker etter behov. 
Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn

Advarsel Gir alvorlig øyeirritasjon. Vask grundig etter bruk, Benytt øyevern

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
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Flytende bakterieløsning fra flere 
stammer, spesialutviklet for å løse 
fett, olje og annet matavfall

Rengjør og vedlikeholder avløpsrør, 
smørefeller og fettsamlere

10 Litre

Grease  
Drainline

Bruksanvisning: 
Bruk direkte i avløpsrøret med en peristaltisk 
pumpe. Dose er 150 ml per dag. Rist godt før bruk. 
Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.
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Høykonsentrert blanding av spesialutvalgte 
mikrober som skal sikre at avløpene 
forblir frittløpende og uten lukt.

GD Ultra
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Biologiske urinalkuber spesialutviklet med 
kalkfjerningsteknologi for å forhindre dårlig lukt og 
oppbygging av kalk i urinaler og tilknyttede rør

Umiddelbar duft og fortsetter å fungere via biologisk aktivering

Bio Urinal Cubes

Bruksanvisning: 
Plasser produktet direkte i urinalbasen. Gjenta etter 
behov. Inneholder: Sitronellol. Kan gi en allergisk 
reaksjon. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.

FARE Gir alvorlig øyeskade, Irriterer huden. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/

ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: 

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 

enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. 

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes 

før de brukes på nytt. Inneholder Sitronellol. Kan gi en allergisk reaksjon.



12

Et biologisk rengjøringsprodukt for toalett og 
urinal som kombinerer nyskapende eco-benign® 
surfaktanter og kalkkontrollerende kjemikalier 
med bruksspesifikke, gunstige bakterier

Gir fremragende og umiddelbar rengjøring med en 
behagelig og fersk duft. De gunstige bakteriene fortsetter 
å fungere etter påføring, noe som fjerner ubehagelig lukt 
og holder rørene frittflytende og fri for hindringer

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Bruksanvisning: 
Spyl toalettet, sprut litt Evogen Professional Toilet and Urinal Cleaner rundt 
skåloverflaten, la det virke en liten stund (for eksempel mens du rengjør utsiden 
av toalettet), og rengjør så skåloverflaten grundig med toalettbørste før du 
spyler igjen. Rist godt før bruk. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.
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Et sikkert, men effektivt produkt som er eco-benign®, 
biologisk nedbrytbart, basert på organisk syre og som 
fjerner kalk og annet på en rekke bruksområder.

Kan også brukes til rengjøring av stein og betong i alle typer 
profesjonelle og industrielle miljøer (5 LITRE ONLY)

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Bruksanvisning: 
Fjerning av kalk på kjøkken og bad: Bruk produktet ufortynnet eller 
fortynn 1:1 med varmt vann og la det virke i 30 minutter. Skyll for å fjerne 
alle spor av produktet. Fjern kalk regelmessig for å unngå oppbygging. 
Jo hardere vannet er, desto mer regelmessig må du gjøre dette.
Fjerning av kalk i vannkokere: Fyll vannkokere en fjerdedel full med vann og 
kok, tilsett samme mengde med produkt. Venn i 30 minutter, kok blandingen 
på nytt, la den stå i ytterligere 30 minutter hvis du fremdeles ser kalk. Hell 
blandingen ut, skyll grundig, fyll på ferskt vann, kok opp og hell ut.
Toalettskål/vask: Bruk produktet ufortynnet eller fortynn 1:1 med varmt 
vann, og la det virke i 1 time eller over natten for best resultat. Gjenta 
prosessen om nødvendig eller bruk en stiv børste for å fjerne løsnet kalk. 
IKKE la konsentrert produkt bli værende på dekorative metalloverflater, for 
det kan føre til misfarging. Ikke frys. Hold utenfor rekkevidde for barn.


