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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

14 General Purpose Sanitiser Concentrate

Innehåll
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Effektiv lukt-saneringsprodukt som 
kombinerar eco-benign® teknologin med 
en snabb naturlig biologisk effect.

Binder besvärliga dofter och ger en omedelbar 
uppfräschning. Den biologiska eco-benign® teknologin 
gör att man effektivt kommer åt källan till problemet.

5 Litre & 750ml

Odour
Neutraliser

Användarinstruktioner:
Spray runt det drabbade området. Upprepa 
vid behov. Ska väl innan användning
Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.
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Ett biologiskt universalrengöringsmedel för badrum i 
utspädbar form som är avsedd för användning på alla 
badrumsytor och ger en behaglig doft utan fläckar.

Ger överlägsen renhet direkt och fortsätter 
att fungera via biologisk aktivitet.

5 Litre

General Purpose 
Biocleaner

Användning:
För ytor, späd ut med vatten 1:10 i en sprayfl aska. Spraya på ytan 
och torka med en mikrofi berduk. För golv, späd ut i en hink med 
vatten och tvätta golvet med mopp som vanligt. Ska väl innan 
användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.
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Ett biologiskt universalrengöringsmedel för 
badrum som är avsedd för användning på alla 
badrumsytor och ger en behaglig doft utan fläckar.

Ger överlägsen renhet direkt och fortsätter 
att fungera via biologisk aktivitet.

750ml

General Purpose 
Biocleaner

Användning:
Spraya på ytan och torka med en mikrofi berduk. Ska väl innan 
användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.
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Varaktig biologisk fläckborttagning 
för en rad olika mjuka ytor.

Ger överlägsen renhet direkt och fortsätter 
att fungera via biologisk aktivitet.

5 Litre

Carpet & Upholstery
Shampoo

Användning:
Späd ut med vatten 1:10 för användning. Gnugga med en mjuk trasa och 
avlägsna fuktrester med en torr trasa. Testa alltid på ett undanskymt område 
först. Ska väl innan användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.

VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta 

grundligt efter användning, använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fl era 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 

att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Carpet & Upholstery
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Varaktig biologisk fläckborttagning 
för en rad olika mjuka ytor.

Ger överlägsen renhet direkt och fortsätter 
att fungera via biologisk aktivitet.

750ml

Carpet & 
Upholstery
Spot & Stain 
Remover

Användning:
Applicera på det fl äckade området. Gnugga med en mjuk trasa och avlägsna 
fuktrester med en torr trasa. Testa alltid på ett undanskymt område först. 
Ska väl innan användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.

VARNING Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta 

grundligt efter användning, använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fl era 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 

att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
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Ett unikt flytande koncentrat som kombinerar eco-benign®

kemi med tillämpningsspecifika bakterier för att uppnå 
ett ett effektivt sätt att rengöra en rad olika exteriörer

Ger överlägsen renhet direkt och fortsätter 
att fungera via biologisk aktivitet.

5 Litre

Exterior Hard 
Surface Cleaner

Användning:
Späd ut med vatten 1:10. Applicera på området som ska rengöras, gnid 
in och skölj sedan med vatten. Upprepa på envisa fl äckar vid behov. 
Ska väl innan användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.

VARNING Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta 

grundligt efter användning, använd ögonskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 

med vatten i fl era minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
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En flytande multi-stam bakteriell lösning 
specialutformad för att bryta ner fett, 
oljor och annat matavfall.

Rengör och underhåller avlopp och fettavskiljare.

10 Litre

Grease 
Drainline

Användning:
Applicera direkt i avloppet med hjälp av en peristatisk 
pump. Doseringshalten är 150 ml per dag. Ska väl innan 
användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.
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En högkoncentrerad blandning av specialutvalda 
mikrober som är utformade för att se till att 
avloppen inte täpps till eller luktar.

GD Ultra
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Unikt utformade biologiska uninoarkuber med 
avkalkningsteknik för att motverka obehaglig lukt och 
kalkavlagringar i urinoarier och tillhörande rörledningar.

Ger behaglig doft direkt och fortsätter att verka via biologisk aktivitet.

Bio Urinal Cubes

Användning:
Placera produkten direkt i botten av urinoaren. Byt ut efter 
behov. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.

Innehåller: Citronellol, kan ge upphov till allergisk reaktion. FARA: Orsakar 

allvarliga ögonskador, Irriterar huden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/

ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och 

vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fl era 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid 

hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök 

läkarhjälp. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
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Ett biologiskt rengöringsmedel för toalett 
och urinoar som kombinerar eco-benign®

ytaktiva medel och kalkhämmande  kemi med 
tillämpningsspecifika välgörande bakterier

Ger överlägsen renhet direkt och ger en fräsch, 
behaglig doft. De välgörande bakterierna fortsätter att 
verkar efter applicering och eliminerar obehaglig lukt 
och håller rörledningar rena och fritt flödande.

1 Litre

Toilet & Urinal 
Cleaner

Användning:
Spola toaletten, applicera en liten mängd Evogen Professional Toilet 
and Urinal Cleaner runt toalettskålen, låt verka en kort stund, t.ex.
medan de yttre delarna av toaletten rengörs, och rengör sedan 
toalettskålens yta grundligt med en toalettborste. Spola sedan igen. 
Ska väl innan användning. Frys inte. Förvara inom räckhåll för barn.
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En eco-benign® biologiskt nedbrytbar ekologisk 
syrabaserad och säker men mycket effektiv 
produkt för att avlägsna kalkrester och andra 
avlagringar i en rad olika tillämpningar.

Kan också användas för rengöring av sten och betong i alla 
typer av professionella och industriella miljöer (5 litre only).

5 Litre & 750ml

Descale & Clean

Användning:
För avlägsnande av kalkrester i kök och badrum: Applicera produkten koncentrerad 
eller utspädd med varmt vatten 1:1 och låt verka i 30 minuter. Skölj för att avlägsna 
alla spår av produkten. Avlägsna kalkrester regelbundet. Ju hårdare vattnet är, 
desto oftare måste detta göras. För att avkalka vattenkokare: Fyll en fjärdedel av 
vattenkokaren med vatten och koka, tillsätt samma mängd produkt. Vänta i 30 minuter, 
låt verka i ytterligare 30 minuter om kalkrester fortfarande syns. Häll ut blandningen, 
skölj noggrant och fyll med rent vatten, koka upp och häll ut. For toalettskålar/
handfat: Applicera produkten koncentrerad eller utspädd 1:1 med varmt vatten och 
låt verka i 1 timme eller för bästa resultat över natten. Upprepa om det behövs eller 
använd en hårt borste för att avlägsna upplösta kalkrester. Låt INTE koncentrerad 
produkt sitta kvar på dekorativ metallyta eftersom viss missfärgning kan ske.

Clean
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Ett koncentrerat naturligt ekologisk sanitetsmedel för 
dubbelverkande rengöring och desinficering av alla 
hårda ytor inklusive ytor för hantering av livsmedel.

Dödar 99.999% av bakterier. Testad enligt BS EN 1276 och BS EN 1040 
för att vara effektiv mot ett brett spektrum bakterier inklusive E. coli, P. 
aeruginosa, E. hirae, S. aureus. Lämpligt för användning på alla hårda ytor.

General Purpose 
Sanitiser 
Concentrate 

Användning:
Späd ut i vatten 1:20 för produkt som är färdig att använda. Använd 
en pump och spruta 25 ml i en 500 ml sprayfl aska och fyll med vatten. 
Avlägsna stora smutsfl äckar före hygienisering. Spraya på ytan, skölj 
efter 5 minuter om det behövs eller torka med en mikrofi berduk.

FÖRSTA HJÄLPEN: Skölj med vatten vid kontakt med ögon eller hud. FARA: 

Orsakar allvarliga ögonskador, Irriterar huden. Använd skyddshandskar, 

ögonskydd vid utspädning och undvik kontakt med ögonen. Tvätta grundligt 

efter användning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fl era minuter. 

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

General Purpose 


