
 
EcoBio-Sani 
productnummer: 10022 

Specificatie 

EcoBio-Sani is een microbiologisch product. EcoBio-Sani reinigt, bestrijdt geur en houdt 
afvoerleidingen schoon. EcoBio-Sani bevat een combinatie van zorgvuldig geselecteerde 
micro-organismen en biologisch afbreekbare zepen. EcoBio-Sani is geparfumeerd en heeft 
een lange nawerking. Het is zeer goed houdbaar. EcoBio-Sani bevordert de natuurlijke 
afbraak in septic-tanks. 

Met EcoBio-Sani is er een nieuwe periode aangebroken voor mens en milieu. 

 

Toepassingsgebieden: 

 sportgelegenheden zoals zwembaden, fitness ruimtes, doucheruimten 
 bouwbedrijven; nieuwbouw, verbouw en renovatie 
 Feesttenten  
 levensmiddelenindustrie 
 horeca zoals bars, restaurants, feesttenten, conferentiecentra en hotels 
 boerenbedrijven 
 carrosserie- en garagebedrijven voor onderhoud, reparatie en verkoop van auto’s, 

vrachtwagens, caravans en aanhangwagens 
 bedrijfs-, school en sportkantines 
 kunststofindustrie  
 
 

EcoBio-Sani is geschikt voor het verwijderen van o.a.: 

 vervuiling en/of geuroverlast van sanitaire gelegenheden zoals toiletten, urinoirs, bidets, 
badkamers, toiletwagens, toilet units, slecht te ventileren –douche-ruimtes 

 onaangename geuren in ruimtes zoals kleedkamers in gymzalen, toiletblokken in 
scholen, peuterspeelzalen en andere publieke ruimtes 

 onaangename geuren van septic-tanks 
 vervuiling op betegelde vloeren en wanden 
 vervuiling en/of geuroverlast in horecagelegenheden 
 
 

 

 



 

 

Gebruiksaanwijzing 

EcoBio-Sani is geschikt voor het onderhoud van vloeren tegels, wastafels, toiletten en urinoirs in sanitaire 
ruimten. EcoBio-Sani is met name geschikt voor intensief gebruikte toiletgroepen in openbare ruimten. Dit 
concentraat kan tot maximaal 1:50 verdund, met warm of koud water, toegepast worden. 

Tip: Iets wat schoon is, is ook gemakkelijker schoon te houden met EcoBio-Sani, dus regelmatig reinigen 
met EcoBio-Sani voorkomt onnodig hoge doseringen. 

 

De voordelen van EcoBio-Sani zijn: 

 brandvrij 
 met warm of koud water verdunbaar  
 economisch in gebruik; het concentraat is verdunbaar tot 1:50 
 biologisch afbreekbaar 
 fris van geur vergeleken met milieubelastende producten 
 bevordert de natuurlijke afbraak in septic-tanks 
 
 

Aanvullende informatie 

Bewaar EcoBio-Sani buiten het bereik van kinderen, maar wel op een vorstvrije plaats. EcoBio-Sani moet men 
eerst schudden voor gebruik. EcoBio-Sani is tot 2 jaar na de fabricage datum houdbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisch Afbreekbaar 
 

 
Vorstvrij Bewaren 

 

 
Water Verdunbaar 

 

 


	10022_EcoBio-Sani_pag1
	10022_EcoBio-Sani_pag2

