Bioaktiivne
nõude käsipesuvahend

Kontsentreeritud, tugevatoimeline, õrna puuviljalõhnaga toode
sobib iga tüüpi nõude käsipesuks, on dermatoloogiliselt
testitud ega kahjusta nahka. Pesuvahend on väga efektiivne
raskesti eemaldatavate ja kõrbenud jääkide leotamiseks.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
efektiivselt.
• Ei sisalda lisatud lõhnaaineid
• 99 % loodusest pärinevaid tooraineid
• Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
vastavalt EL nõuetele)
• 100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301
• PET pakend (1 L) on taaskasutatavast plastist
• Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet), ISO14001
(keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja turvalisus) sertifikaatidega
• Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/019/037,
www.ecolabel.eu)
Kasutamine:
Doseerida 2,5 ml (1/2 teelusikatäit) 5 L veele kergelt määrdunud nõude
pesemiseks ja 5 ml (1 teelusikatäis) 5 L veele tugevalt määrdunud nõude pesemiseks ja leotamiseks. Kasutage
sooja vett kuid soovitavalt mitte üle 45 0C.
Vältige kasutamast voolavat vett nõude pesemiseks, parim efektiivsus ja keskkonnasõbralikkus saavutatakse
määrdunud nõude lühiajalise leotamisega enne pesemist.
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam pesutoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Õige doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda. 1 L pudelis sisalduvast nõudepesuvahendist jätkub 200
pesukorraks.
Omadused:
Värvitu õrna meeldiva puuviljalõhnaga vedelik, pH 6,5.
Keemiline koostis:
Anioonsed pindaktiivsed ained 5-15 %, taimset päritolu mitteioonsed ja amfoteersed pindaktiivsed ained,
bioaktiivsed lisandid < 5%.
Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte segada kokku erinevaid puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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Bioaktiivne puhastusvahend
läikivatele pindadele

Kontsentreeritud ja tugevatoimeline vahend, mis sobib klaasi,
peeglite, keraamika, laminaadi ja teiste läikivate pindade
puhastamiseks, andes kiiresti kauapüsiva särava tulemuse.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
efektiivselt, jätmata jälgi või triipe puhastatavatele pindadele.
•
•
•
•
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Sobib kasutamiseks pindadel, mis puutuvad kokku toiduainetega
Ei sisalda lõhnaaineid ega allergiat põhjustavaid komponente
sisaldab lenduvaid aineid < 3 %
Koosneb 96 % loodusest pärinevatest toorainetest
Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
vastavalt EL nõuetele)
100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301
Pakendatud PET pudelisse (750 ml) pihustiga (PE+PP) taaskasutatavast plastist
Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet),
ISO 14001 (keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja turvalisus)
sertifikaatidega
Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/020/048,
www.ecolabel.eu)

Kasutamine:
Vahend on kontsentreeritud ja tugevatoimeline, seetõttu jätkub vähesest kogusest vajaliku tulemuse
saavutamiseks. Õige doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda.
Võib kasutada pindadel, mis puutuvad kokku toiduainetega (vajalik loputamine).
Pihustage vahendit puhastatavatele pindadele ja poleerige kuivaks eelistatult läikivate pindade jaoks sobiva
mikrofiiberlapiga.
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam puhastustoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Omadused:
Helesinine vedelik õrna värske männiokkalõhnaga, pH 10,5.
Keemiline koostis:
Anioonsed ja mitteioonsed taimset päritolu pindaktiivsed ained, bioaktiivsed lisandid < 5 %.
Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Väldi pihustatava vahendi sissehingamist. Mitte segada kokku erinevaid
puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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Bioaktiivne rasva
ärastav puhastusvahend

Kontsentreeritud, tugevatoimeline, ōrna tsitrusvilju meenutava
lōhnaga toode, mis lagundab efektiivselt rasvmustuse köögi
kõigil pindadel. Sobib kasutamiseks pindadel, mis puutuvad
kokku toiduainetega (vajalik loputamine). Toode ei ole tugevalt
leeliseline ega kahjusta puhastatavaid pindu.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
effektiivselt.
• Ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi ohtlikke või allergiat
põhjustavaid kemikaale
• Ei sisalda lenduvaid aineid
• Koosneb 92 % loodusest pärinevast toorainest
• Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
vastavalt EL nõuetele)
• 100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301
• Pakendatud PET pudelisse (750 ml) pihustiga (PE + PP)
taaskasutatavast plastist
• Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet),
ISO 14001 (keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja turvalisus)
sertifikaatidega
• Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/020/048, www.ecolabel.eu)
Kasutamine:
Vahend on kontsentreeritud ja tugevatoimeline, seetõttu jätkub vähesest vajaliku tulemuse saavutamiseks. Õige
doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda.
Pihustage vahendit puhastatavale pinnale ja pühkige kuivaks niiske lapiga või loputage pärast puhastamist veega
ja laske kuivada (lõikelauad, filtrid, praepannid jms.).
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam puhastustoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Omadused:
Värvitu vedelik tsitrusvilju meenutava õrna lõhnaga, pH 9.
Keemiline koostis:
Anioonsed ja mitteioonsed taimset päritolu pindaktiivsed ained, bioaktiivsed lisandid, lõhnaained < 5%.
Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Väldi pihustatava vahendi sissehingamist. Mitte segada kokku erinevaid
puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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Bioaktiivne
üldpuhastusvahend

Kontsentreeritud ja tugevatoimeline õrna männiokkalõhnaga
üldpuhastusvahend sobib kõigi vett taluvate pindade, ka
läikivate ja tundlike pindade puhastamiseks, jätmata jälgi või
triipe pindadele. Puhastab efektiivselt iga tyypi pōrandaid, nii
käsitsi kui masinaga.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
efektiivselt.
• Puhastab läikivad pinnad (klaas, peeglid, keraamilised plaadid) eriti
säravaks
• Koosneb 94 % looduslikest toorainetest
• Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
vastavalt EL nõuetele)
• 100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301
• Pakendatud PET pudelisse (1 L), mis on taaskasutatav plast
• Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet), ISO 14001
(keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja turvalisus) sertifikaatidega
• Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/020/048,
www.ecolabel.eu)
Kasutamine:
Vahend on kontsentreeritud ja tugevatoimeline, seetõttu jätkub vähesest vajaliku tulemuse saavutamiseks. Õige
doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda. Soovitatakse kasutada 0,5 – 1 % lahusena soojas (< 45 0C)
vees, 25 - 50 ml 5 L vee kohta suuremate pindade (põrandad, aknad, seinad) puhastamiseks. Väiksemate
pindade puhastamiseks on praktiline lahuse tegemine pihustuspudelisse. Kandke või pihustage lahus pindadele,
pühkige kuivaks või poleerige läikima sobiva mikrofiiberlapiga. Loputamine pole vajalik.
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam puhastustoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Omadused:
Värvitu vedelik õrna meeldiva männiokkalõhnaga, pH 7,6, lahus pH 7,0.
Keemiline koostis:
Anioonsed ja mitteioonsed taimset päritolu
konserveerimisained (isothiazolinon) < 5 %.
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Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältige pihustatava vahendi sissehingamist. Mitte segada kokku erinevaid
puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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Bioaktiivne
vannitoa puhastusvahend
Kontsentreeritud ja tugevatoimeline toode, mis sobib kõikide
pindade puhastamiseks pesuruumides. Eemaldab efektiivselt
vee karedussooladest ja seebijääkidest moodustunud
ladestused, jättes ruumi õrna värske männiokkalõhna. Muudab
pinnad vett tõukavaks, mille tulemusena pinnad kuivavad
kiiresti ja plekivabalt ning säilitavad puhtuse pikema aja jooksul.
Regulaarne kasutamine vähendab võimalust musta hallituse
tekkeks niisketel pindadel.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
efektiivselt.
• Sobib kõikide pindade puhastamiseks vannitoas (keraamika, plast,
kroom, laminaat, klaas, email).
• Ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi ohtlikke või allergiat põhjustavaid
kemikaale.
• Koostises 96 % loodusest pärinevaid tooraineid.
• Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
vastavalt EL nõuetele).
• Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/020/048, www.ecolabel.eu)
• 100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301.
• Pakendatud PET pudelisse (750 ml) pihustiga (PE + PP) taaskasutatavast plastist.
• Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet), ISO 14001 (keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja
turvalisus) sertifikaatidega.
Kasutamine:
Vahend on kontsentreeritud ja tugevatoimeline, seetōttu jätkub vähesest kogusest tulemuse saavutamiseks. Ōige
doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda.
Pihustage vahendit puhastatavatele pindadele, laske toimida mōned minutid, seejärel puhastage ja pühkige
kuivaks vōi loputage veega ja laske kuivada.
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam puhastustoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Omadused:
Värvitu vedelik õrna värske männiokkalõhnaga, pH 2,2.
Keemiline koostis:
Sisaldab anioonseid ja mitteioonseid taimset päritolu pindaktiivseid aineid, bioaktiivseid lisandeid, lõhnaaineid < 5 %.
Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Väldi pihustatava vahendi sissehingamist. Mitte segada kokku erinevaid
puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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Bioaktiivne
WC puhastusgeel

Kontsentreeritud ja tugevatoimeline puhatusgeel lagundab
efektiivselt vee karedussoolade ja mustuse ladestused,
muudab WC-poti säravalt puhtaks ja desodoreerib meeldiva
värske männiokkalōhnaga.
Detailne info:
Männivaigust eraldatud tugevad taimsed lahustid kombineeritud
bioaktiivsete lisanditega lagundavad rasva ja orgaanilist mustust eriti
efektiivselt, kahjustamata puhastatavaid pindu.
• Ei sisalda konserveerimisaineid ega teisi allergiat põhjustavaid
komponente
• Koostises 96 % loodusest pärinevaid tooraineid
• Klassifitseeritud kui ohutu tarbekeemia (puudub CLP ohumärgistus
EL nõuete kohaselt)
• 100 % biolagunev vastavalt OECD standardile 301
• Pakendatud PEHD pudelisse (1 L), mis on taaskasutatav plast
• Märgistatud Euroopa Liidu ökomärgisega (FR/020/048,
www.ecolabel.eu)
• Toodetud Prantsusmaal vastavuses ISO 9001 (kvaliteet), ISO 14001
(keskkond) ja OHSAS 18001 (tervis ja turvalisus) sertifikaatidega
Kasutamine:
Kandke vahend doseerimiskorgi abil WC poti äärte alla ja laske alla voolata, et ühtlaselt katta kogu pind. Laske
toimida mõned minutid, puhastage harjaga ja loputage.
Toode on kontsentreeritud ja tugevatoimeline, seetõttu jätkub vähesest vajaliku tulemuse saavutamiseks. Õige
doseering vähendab kulutusi ja säästab keskkonda.
Professionaalseks kasutamiseks loodud toode sobib kasutajasōbralikkuse poolest hästi ka tavatarbijale, lisaks
pakub oluliselt tugevam puhastustoime tarbijale suurt lisaväärtust.
Omadused:
Roheline geel meeldiva männiokkalõhnaga, pH 2,2.
Keemiline koostis:
Sisaldab anioonseid ja mitteioonseid taimset päritolu pindaktiivseid aineid, bioaktiivseid lisandeid ja lõhnaaineid <5 %.
Ettevaatusabinõud:
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte segada kokku erinevaid puhastusvahendeid. Säilitada toatemperatuuril.
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