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Uma solução de controlo de odor com uma fórmula 
única que combina a química de neutralização 
de odor  eco-benign® com a ação biológica

Élimine instantanément le désagrément causé par les 
mauvaises odeurs. Son action biologique assure un 
effet prolongé en éliminant les odeurs à la source

5 Litre & 750ml

Odour 
Neutraliser

Modo de usar: 
Pulverizar generosamente à volta da área afetada. Repetir 
conforme necessário. Agitar bem antes de usar. Não 
congelar. Manter fora do alcance das crianças.
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Um produto de limpeza biológico para uso geral 
na casa de banho, em formato para diluição, para 
uso em todas as superfícies da casa de banho, 
deixa uma fragrância agradável e sem manchas

Proporciona uma limpeza instantânea superior e 
continua a funcionar através da ação biológica

5 Litre

General Purpose  
Biocleaner

Modo de usar: 
Para superfícies, dilua com água numa proporção de 1 para 10 num frasco 
com pulverizador. Pulverizar a superfície, limpar com um pano de microfibra. 
Para o chão, diluir num balde de água e lavar da forma habitual. Agitar 
bem antes de usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.
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Um produto de limpeza biológico para uso 
geral na casa de banho, para uso em todas 
as superfícies da casa de banho deixando 
uma fragrância agradável e sem manchas

Proporciona uma limpeza instantânea superior e 
continua a funcionar através da ação biológica

750ml

General Purpose  
Biocleaner

Modo de usar: 
Pulverizar a superfície, limpar com um pano de microfibra. Agitar bem 
antes de usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.
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Remoção biológica de nódoas duradouras para 
uma grande variedade de superfícies macias

Proporciona uma limpeza instantânea superior e 
continua a funcionar através da ação biológica

5 Litre

Carpet & Upholstery 
Shampoo

Modo de usar: 
Diluir em água na proporção de 1 para 10 para utilização. Limpar 
com um pano macio e remover a humidade residual com um pano 
seco. Testar sempre primeiro numa área discreta. Agitar bem antes 
de usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente 

após manuseamento, Usar protecção ocular

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
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Remoção biológica de nódoas e manchas duradouras 
para uma grande variedade de superfícies macias

Proporciona uma limpeza instantânea superior e 
continua a funcionar através da ação biológica

750ml

Carpet & 
Upholstery 
Spot & Stain 
Remover

Modo de usar: 
Aplicar puro na área manchada. Limpar com um pano macio 
e remover a humidade residual com um pano seco. Testar 
sempre primeiro numa área discreta. Agitar bem antes de usar. 
Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente 

após manuseamento, Usar protecção ocular

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
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Um concentrado líquido único que combina a química 
inovadora do eco-benign® e aplicação da bactéria 
específica para proporcionar uma forma eficaz de limpeza 
de uma grande variedade de superfícies exteriores

Proporciona uma limpeza instantânea superior e 
continua a funcionar através da ação biológica

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Modo de usar: 
Diluir em água na proporção de 1 para 10. Aplicar na área a limpar, limpar e 
enxaguar depois com água. Repetir nas manchas difíceis conforme necessário.
Agitar bem antes de usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.

ATENÇÃO Provoca irritação ocular grave. Lavar cuidadosamente 

após manuseamento, Usar protecção ocular

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 

durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
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Uma solução multi-estirpe bacteriana líquida 
especialmente formulada para degradar 
gorduras, óleos e outros resíduos alimentares

Limpa e mantém canalizações, sistemas de retenção 
de gordura e intercetores de gordura

10 Litre

Grease  
Drainline

Modo de usar: 
Aplicar diretamente na canalização usando uma bomba 
peristáltica. A dose é de 150 ml por dia. Agitar bem antes de 
usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.
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Uma mistura altamente concentrada de 
micróbios especialmente selecionados 
concebida para assegurar que a canalização 
se mantém desentupida e sem odores

GD Ultra



11

Blocos sanitários com uma fórmula biológica 
única com tecnologia de desincrustação 
para evitar maus odores e a acumulação 
nas sanitas e na respetiva canalização

Fragrância instantânea que perdura 
através da ação biológica

Bio Urinal Cubes

Modo de usar: 
Coloque o produto diretamente na base da sanita. Substituir conforme 
necessário. Contém: Contém Citronelol, pode provocar uma reação 
alérgica. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.

PERIGO Provoca lesões oculares graves, provoca irritação cutânea. Usar luvas de protecção/

vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A 

PELE: lavar com sabonete e água abundantes. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: 

enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, 

se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte 

um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e 

lavá-la antes de a voltar a usar. EUH208 Contém Citronelol. Pode provocar uma reacção alérgica.
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Um produto de limpeza biológico para sanitas e 
urinóis que combina tensioativos eco-benign® 
inovadores e química de controlo do tártaro com 
a aplicação específica de bactérias benéficas

Proporciona uma limpeza superior instantânea, deixando 
uma fragrância fresca agradável. A bactéria benéfica 
continua a funcionar depois da aplicação eliminando odores 
desagradáveis e mantendo a canalização desentupida

1 Litre

Toilet & Urinal  
Cleaner

Modo de usar: 
Puxar o autoclismo, colocar uma pequena porção de Evogen Professional 
Toilet and Urinal Cleaner em torno da superfície da sanita, deixar ficar 
durante algum tempo, por ex. enquanto as superfícies exteriores são 
limpas, depois limpar o interior da sanita meticulosamente com o 
piaçaba antes de puxar o autoclismo novamente. Agitar bem antes 
de usar. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.
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Um eco-benign®, totalmente biodegradável, com 
base em ácido orgânico, seguro mas extremamente 
eficaz para a remoção de calcário e outras 
incrustações numa diversidade de aplicações.

Também pode ser usado para pedra e cimento em todos os 
tipos de ambientes profissionais e industriais (5 LITRE ONLY).

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Modo de usar: 
Para remoção de tártaro em eletrodomésticos na cozinha e na casa de banho: Aplicar 
o produto puro ou diluído 1 para 1 com água quente e deixar durante 30 minutos. 
Enxaguar para remover todos os restos do produto. Desincrustar regularmente para 
evitar a acumulação. Quanto mais dura for a água, maior deverá ser a frequência da 
aplicação. Para retirar o tártaro/calcário das chaleiras: Encher a chaleira até um quarto 
com água e ferver, adicionar a mesma quantidade de produto. Aguardar 30 min, voltar a 
ferver a mistura, deixar mais 30 minutos se ainda houver restos de calcário. Despejar a 
mistura, enxaguar bem e e voltar a encher com água limpa, voltar a ferver e deitar fora.
Para sanitas/lavatórios: Aplicar o produto puro ou diluído 1 para 1 com água 
quente e deixar ficar durante 1h ou, para obter melhores resultados, deixar 
durante a noite. Repetir o processo se necessário ou usar uma escova dura 
para remover o calcário solto. NÃO deixar ficar o produto concentrado 
em superfícies de metais decorativos dado que pode ocorrer uma leve 
descoloração. Não congelar. Manter fora do alcance das crianças.


