
Innovation in cleaning and protection

Stank Verwijderaar 

Stankverwijdering door gebruik van bacteriën, enzymen en detergenten

Bijzondere voordelen

- Doet echt iets aan de oorzaak 
- Veilig voor alle ondergronden 
- Geeft gelijk frisse geur 
- Geen etsende werking 
- PH Neutraal



Innovation in cleaning and protection

Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
Stankverwijderaar is een reinigingsconcentraat van bacteriën, 
enzymen en detergenten. 
Het kan worden toegepast voor de reiniging en afbraak van 
organische vervuiling zoals; urine, braaksel, vet, zuivelproducten, 
etc.  
Het wordt toegepast bij toiletgebouwen, verzorgingshuizen, in 
(voertuig) interieurs, horeca, markten, parkeergarages, 
voedselverwerkende industrie en in ruimtes waar men niet bij kan. 
Pakt de vervuiling bij de bron aan, en stopt dus niet aan de 
oppervlakte. Het bevat namelijk bacteriën en enzymen die de 
organisch vervuiling in natuurlijk onschadelijke stoffen omzetten. 

Gebruikersaanwijzing 
1. Grove zichtbare vervuiling weghalen. 
2. Aanmaken met 10% water.( activeren) 
3. Product met grove druppel aanbrengen op de ondergrond en zo 

lang mogelijk laten zitten, en niet naspoelen. 

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Werking gaat achteruit als er zeepstoffen in aanraking komen met 
het product, probeer dus zo lang mogelijk geen zeep op de 
behandelde ondergrond te gebruiken.

Bijzondere voordelen: 
- Pakt de vervuiling bij de bron aan, en stopt dus niet aan de 

oppervlakte. Het bevat namelijk bacteriën en enzymen die de 
organisch vervuiling in natuurlijk onschadelijke stoffen omzetten. 

- Maskeert direct de onaangename geurtjes, tot de enzymen en 
bacteriën hun werk hebben gedaan en de vervuiling is verdwenen. 

- Bevat micro organisme die vallen in EFB klasse 1 (micro organismen 
die geen blijvende ziektes kunnen veroorzaken en die geen 
bedreiging vormen voor het milieu).

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
pH: 
Afbreekbaarheid:

Vloeistof 
Blauw 
Fris 
7 
100% Biologisch afbreekbaar

Gevarensymbolen en H& P zinnen (CLP): 
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product 
grondig wassen. Beschermende handschoenen, beschermende 
kleding dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen 
met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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