
Bio Extra is een microbiële reiniger die hardnekkige 
stankproblemen oplost. Bio Extra is gebaseerd op 
zorgvuldig geselecteerde micro-organismen, die de 
oorzaak van vieze geuren neutraliseren en afbreken. 
Bio-Extra is zeer geschikt voor de dagelijkse reiniging 
van intensief gebruikte toiletten in openbare ruimtes.  

DAGELIJKSE REINIGING
1. Doseer het product
2. Breng het product aan op vloeren, voegen, tegels, 
 wastafels en toiletten
3. Laat het product 10 minuten inwerken 
4. Niet naspoelen met water
5. Na de inwerktijd droogtrekken

NULBEURT REINIGING
1. Doseer met nulbeurt dag 1 dosering
2. Breng product aan volgens dagelijkse reiniging
3. Verminder dosering op dag 3
4. Effect na enkele dagen merkbaar

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Bestrijdt onaangename geuren, zoals urine
• Lange nawerking
• Stelt periodiek onderhoud uit
• Zeer goed houdbaar
• Milieubewust, veilig en effectief

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7 (10% oplossing)
Bevat:   detergenten en micro-organismen

TEVAN TIPS
 Stank gaat niet meteen weg 
Wanneer er sprake is van sterke vervuiling of stank in 
een toiletgroep, kan het zijn dat de micro-organismen in 
Bio Extra wat meer tijd nodig hebben om de stank af te 
breken. Gebruik daarom voor een paar dagen een hogere 
dosering. Na enkele dagen moet het effect merkbaar zijn.

 Septic tanks 
Bio Extra is ook zeer geschikt voor het reinigen van septic 
tanks, omdat het product de natuurlijke afbraak bevordert 
in het vuile water. Gebruik hiervoor de dosering voor de 
dagelijkse reiniging.
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Dagelijkse reiniging Nulbeurt dag 3

200 ml product per 8 liter 
water (emmer)

1 liter product per 10 liter 
water

Nulbeurt dag 1 Doseerunit 

1 liter product per 3 liter 
water

Gebruiksklaar ingesteld

Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.
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