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Produktdatablad

 Egenskaber:

•  Biologisk nedbrydeligt

•  Ikke giftig, ikke ætsende

•  Indeholder 100% æteriske olier

•  Pletter ikke, fedter ikke

•  Fjerner et bredt område af lugte

•  Ekstremt alsidig anvendelse

•    Fås i aromaerne
 Classic Neutral,  Potpourri, 
 Linen, Lemon… 
 og nu også som S.O.S.! 

 (Smoke Odor Solution)

•  Fås i 1, 5, 25 liter beholdere

Forslag til anvendelser:

•  Nedvaskning af sod ved brandskader

•  Tekstil–tæpperensemaskiner

• I vaske- og moppevand

• Hotelværelser

• Rens af toiletter/urinaler

• Transportable toiletter

• Dyrehospitaler

• Affaldsområder

• Toiletgulve 

• Tilsættes vaskemaskiner

• Rygerum m.v.

BIO-C
BIO-C VÆSKEKONCENTRAT 
til organisk lugtneutralisering
Indeholder essentielle olier, enzymer 

og uskadelige bakteriekulturer 

PRODUKTINFORMATION

Vaporteks enestående produktserie af BIO-C 
vandblandbare væskekoncentrater eliminerer på 
stedet hurtigt, sikkert og lønsomt al slags lugt af 
organisk oprindelse.

BIO-C forhindrer tilstopning af rørføringer 
og gennemtrænger ildelugtende pletter og 
misfarvninger af organisk oprindelse på fl iser 
og i fuger på toiletter, pissoirs, baderum, 
badeværelser m.v.  

BIO-C  er uskadelig overfor alle slags rørføringer, 
afl øb og kloakrør, fordi produktet ikke indeholder 
ætsende kemikalier, petroleumdestillater m.v. 

BIO-C’s formel er enestående og er sammensat 
af millioner af uskadelige bakteriekulturer samt 
Vaportek’s specielle blanding af mere end 30 es-
sentielle olier (100% naturlige planteekstrakter). 

Disse egenskaber gør BIO-C til det suveræne 
valg, når man ønsker at fjerne og kontrollere lugt 
samt nedbryde organisk smuds og afl ejringer.

BIO-C fremmer og accelererer den naturlige 
organiske nedbrydelsesproces ved at anvende 
en kraftfuld blanding af  specielle bakteriekulturer 
samt en stabiliseret sammensætning af lipase, 
cellulase, protease og amylase enzymer.

BIO-C kan anvendes i de fl este industrielle mil-
jøer, hvor ildelugt ønskes fjernet, og er specielt 
effektivt til at fjerne lugt i fedtudskillere, affalds-
områder, afl øb/kloak og septiske systemer.

ANVENDELSER:
•  Behandling af afl øb/dræn/kloak.

•  Toiletter/pissoir/baderum/omklædningsrum m.v.

•  I og omkring affaldsbeholdere, containere m.v.

• Drypsystemer.

• Affaldsbehandlingsanlæg.

• Transportable  toiletter, klosetter m.v.

•  Fjernelse af lugt i tæpper og andre tekstiler.

HVOR:
• Hospitaler og plejehjem

• Skoler, sports- og idrætscentre

• Hoteller og restauranter

• Boligforeninger

• Slagterier 

• Renseanlæg

• Benmelsfabrikker, fi skeindustri 

• Og mange, mange fl ere



Produktdatablad

FREMGANGSMETODER
Sprøjt direkte på lugtkilden med håndsprøjte, 
havesprøjte, højtryksrenser eller specielle 
pumpe-/dysesystemer. Før BIO-C direkte ned 
i afl øb/dræn/fedtudskillere o.s.v. ved hjælp af 
doseringspumper. 

FJERNER LUGT FRA
Urin, husholdningsaffald, hospitalsaffald, røg, 
kloak, fedtudskillere, forrådnelse, opkast, fugt, 
mug, sved, dyr og al anden lugt af organisk op-
rindelse.

BIO-C Specifi kationer:  
• Vandblandbart koncentrat

• Lagringsstabilitet ca. 12 måneder

• Ikke brændbar og ikke ætsende

•  Virker omgående ved kontakt, 
og i lang tid efter påføring 

•  Blandingsforhold: 
Kan bruges koncentreret og op til 1:150 
(ved normal brug med f.eks. pumpesprøjte 
anbefales 1:20)

• Multi enzymatisk

•  Indeholder uskadelige bakteriekulturer 

•  Indeholder Vaportek’s unikke 
og uskadelige lugtneutraliserings 
additiv (essentielle olier)

• Tåler ikke frost

• Biologisk nedbrydelig

•  Emballagestørrelser 
1 liter, 5 liter, 25 liter og 208 liter
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