
 best practice – better products 

 
 

BIOzyme – lugteliminering  
med bioteknologi  
 
 
 
 
 

 BIOzyme -  mikrobiologisk renhold og 

lugtbekæmpelse 

 BIOzyme -  vælg mellem med eller uden parfume 

 Specielt velegnet – til lugtbekæmpelse omkring 

toiletter urinaler, badekabiner, afløb, tekstile 

overflader på gulve og møbler etc.  

 BIOzyme - omdanner organiske materialer (urin, 

opkast, madrester m.v.) til vand og kuldioxid. Kilden 

til dårlig lugt fjernes hermed 

 Nedbrydelig - BIOzyme nedbryder det organiske 

materiale, der er årsagen til den dårlige lugt 

 Miljøvenlig - BIOzyme omdanner de organiske 

stoffer til vand og kuldioxid, som derefter naturlig kan 

bruges af planter og dyr i naturens kredsløb 

 

 
 

 BIOzyme 
visionsanoclean 

Bioteknologi er fremtidens løsning på nutidens hygiejnebehov! 

BIOzyme – 3 i 1 produkt 
1. Problemløser - rengør og eliminerer lugtgener ved kilden 

2. Problem forebyggelse – efterlader bakteriesporer som en ”bio 

film” på behandlede overflader for at forhindre at lugtgener opstår 

3. Bakteriekontrol – eliminerer og forebygger mod farlige bakterier 

 

 

 



 

 

Sådan virker 
Sanoclean 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

BIOzyme er velegnet til brug… 

Brugsanvisning og dosering 
 
På hårde overflader 
Forstøves rigeligt. Lad produktet arbejde og 
tør eventuelt efter med en fugtig klud. 
Til forebyggelse af særligt belastede 
overflader (skoletoiletter, natklubber, 
stadions etc.) bør produktet tørre ind i 
overfladen for at opnå maksimal 
forebyggende effekt. 
 
På tæpper og øvrige tekstiler  
Fjern mest muligt af fysiske rester og spild. 
Forstøv rigeligt så området bliver vådt. Børst 
væsken ind i området. Lad produktet arbejde 
og tør eventuelt efter med en fugtig klud. 
 
Fjernelse af lugt fra afløb og kummer  
Tilsæt ½ dl BIOzyme 1-2 gange ugentligt. 
 

NB:  Omrystes før brug! 
 

BIOzyme med parfume 
Varenummer: 162518 
BIOzyme uden parfume 
Varenummer 162519 
Indhold: 1 liter  
Antal pr. krt/palle: 6/498 
pH-værdi: 6,5/7,5 

Luft Under overflader 
Overflader 

Hygiene Vision professionelle produkter er produceret 
til det professionelle marked og giver ”best practice” til 

alle opgaver i Away-from-Home washrooms. 

 Markedets højeste antal bakterier – 65 millioner per ml. – sikrer 
hurtigt og effektivt, at kilder til dårlig lugt og farlige bakterier elimineres 

 5-7 forskellige bakteriestrenge – sikre at stort set alle farlige bakterier 
elimineres – ikke blot urinbakterier 

 Produkterne virker også under overflader uden hjælp af ilt – sikrer, 

at også meget vanskelige lugtkilder fjernes permanent 

Tel: +45 2810 7874 

www.hygienevision.com 

info@hygienevision.com 

 
 

 

Følger regulativer 

Registreringen efterlever de 
nye REACH regulativer 

Miljøvenlig ansvarlighed  

Potentielle farer tydelig 
mærket 

ECHA registrerede  

materialer og 
komponenter er anvendt 
i dette produkt 

Produceret i Europa   
 

ISO registreret 
produktion og lager 

Forbedret duft og ydelse  
65 millioner 
bakteriespore per. ml. 
sikrer permanent 
eliminering af dårlig lugt 

Problemfri emballage  

Kan genvindes efter brug 

 

http://www.hygienevision.com/

