
  

                           BIO - LOGIC 
Bioloogiline vahend ebameeldiva lõhna 

eemaldamiseks 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omadused 
Vedel vahend, mis on tehtud hoolikalt valitud mikroorganismide ja 
komponentide baasil ja on ettenähtud koheseks ebameeldiva lõhna 
eemaldamiseks. BIO – LOGIC tekitab bioaktiivse kaitse, takistab inimeste ja 
loomade väljaheidete, toidu ja muude orgaaniliste jääkide lõhna levimist. 

 

Kasutusvaldkond 
Kohene ebameeldivate lõhnade eemaldamine, mis on tekkinud orgaaniliste 
ainete lagunemisel. 

 

Toimemehhanism 
Koostisesse kuuluvad bakterid hävitavad orgaanilised jäägid, töödeldes ja 
transformeerides need ensüümide abil süsihappegaasiks ning veeks. Sellisel 
viisil eemaldatakse ebameeldiva lõhna tekkimise põhjus. 

Vahend eemaldab järgmised ebameeldivad lõhnad: 

- väljaheidete, uriini ja oksendamise lõhn; 

- toiduainete lagunemise lõhn; 

- rasvade ja valkude lagunemise lõhn. 
 

Eelised: 
• Eemaldab ebameeldiva lõhna; 
• Toimub bioloogiline desinfitseerimine; 
• Abiks vee puhastamisel; 
• Ohutute, mittetoksiliste ja mittesööbivate vahendite kasutamine; 
• Biolagunevus 100% 

Kasutusala: 
Vanadekodud, haiglad, sööklad, restoranid, hotellid, turud, 
basseinid, spordikeskused, meditsiinilised asutused, koolid, liha- 
ja kalatööstus, tapamajad, piimatööstus, kondiitritööstus, jookide 
tootmine, toiduainetetööstus ning põllumajandus. 

Füüsikalised ja keemilised omadused 
Füüsiline olek: vedelik 
Värvus: värvitu 

Lõhn: tsitruseline 
Tihedus: 1,00 g/ml 20° juures 
pH: 7,0+/-0,5 
Veeslahustuvus: täielikult 
PAA: ioonsed ja mitteioonsed 
Biolagunevus: > 90 % 
Säilitustemperatuur: 5°C - 45°C 

Kasutamise pH : 5,5 - 9,5 
Toksilisus: mittetoksiline 

 

Kasutusjuhend 
Enne kasutamist loksutada. Sõltuvalt kasutusvajadusest võtta 
tarvitusele lahjendamata kujul või veelahusena suhtes kuni 20%. 
Kanda vahend pihustamise teel töödeldavale pinnale, et see oleks 
täielikult kaetud, lasta mõjuda võimalikult kaua aega (näiteks 
ööseks). 

 

Hoiatused 
Mitte kasutada samaaegselt happeliste ja leeliseliste vahenditega, 
pesuvalgendajaga, mineraalsete jäätmete eemaldajatega, 
torupuhastuvahenditega ja muude keemiliste ainetega. 

Pakend: 750 ml 

Informatsioon, mis on siin kasutatud, põhineb meie viimastel andmetel ja praktikal. Ülalpool toodud andmed ei moodusta garantiid ja ei 
too kaasa juriidilist vastutust.. Antud toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. 

 
Tootja: CHEM ITALIA S.R.L. - ECO INTERNATIONAL S.N.C. 

Importeerija: PROFKEEMIA COMPANY OÜ, Registrikood: 14695901, EE102149380, Majaka 36, Tallinn, Harjumaa, Eesti  

www.profkeemia.ee, info@profkeemia.ee, company@profkeemia.ee 

tel: +37256700439 
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