Γηαηί λα επηιέμεηε ην BIO PLUS®
BIO PLUS® Πξνζηαηέςηε ην ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
BIO PLUS® Πξνζηαηέςηε ΔΑ
• 100% νηθνινγηθό, κε βηνινγηθή βάζε
• Πηζηνπνίεζε γηα ρακειό επίπεδν πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ (VOC) (Πηζηνπνίεζε
«Clean Air Choices Cleaner Product»)
• Δληνπίδεη απνηειεζκαηηθά ηα νξγαληθά απόβιεηα
• Δκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε παζνγόλσλ βαθηεξίσλ
• Καζαξίδεη θαη ζπληεξεί ηνπο αγσγνύο απνρέηεπζεο
• Δμαιείθεη ηηο πεγέο ησλ πην ελνριεηηθώλ νζκώλ
• Απνκαθξύλεη ηελ πεγή ηξνθήο επηβιαβώλ νξγαληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ •
κπξκεγθηώλ, θαηζαξίδσλ θαη πνιιαπιαζηαδόκελσλ κπγώλ
Μεηώλεη δξαζηηθά ην βηνρεκηθά απαηηνύκελν νμπγόλν (BOD), ην ρεκηθά απαηηνύκελν
νμπγόλν (COD), ηα νιηθά αησξνύκελα ζηεξεά (TSS) θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).
• Με ηνμηθό γηα αλζξώπνπο θαη δώα, βηνδηαζπώκελν, κε όμηλν, κε θαπζηηθό θαη κε
εγγύεζε γηα κε παζνγόλα ζηειέρε
Αζθαιέο, Απνηειεζκαηηθό θαη Φηιηθό πξνο ην Πεξηβάιινλ
Τν BIO PLUS® είλαη κηα 100% νηθνινγηθή, πην απνηειεζκαηηθή θαη βηώζηκε
ελαιιαθηηθή ιύζε ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο απνιπκαληηθέο ιύζεηο ρεκηθνύ
θαζαξηζκνύ.
Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ - ΥΧΡΙ ΟΜΔ
Μηα ηζρπξή θόξκνπια βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ πνπ δξα ζε νξγαληθά απόβιεηα θαη
βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο, ελώ εμαιείθεη ηελ πεγή ησλ πην ελνριεηηθώλ νζκώλ.
Φεθάζηε θαη θνππίζηε - ΥΧΡΙ ΗΜΑΓΙΑ
Τν BIO PLUS® θαζαξίδεη όιεο ηηο επηθάλεηεο κε ςεθαζκό θαη ζθνύπηζκα ή ζθνπγγάξηζκα.
Μεηά ην θαζάξηζκα, μεπιύλεηε ην παλί ή ηε ζθνπγγαξίζηξα κε θαζαξό λεξό θαη ζηύςηε ηα
θαιά πξηλ λα ηα θξεκάζεηε γηα λα ζηεγλώζνπλ. Τν νπδέηεξν pH δελ ζα βιάςεη ηηο
ινπζηξαξηζκέλεο ή γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο.

BIO PLUS® Πνιιαπιώλ
Υξήζεσλ Καζαξηζηηθό θαη
Απνζκεηηθό κε Βηνινγηθή Βάζε
1L

Καζαξίδεη όιεο ηηο επηθάλεηεο - ΥΧΡΙ ΡΤΠΟΤ
Τν BIO PLUS® θαζαξίδεη όια ηα δάπεδα, είδε πγηεηλήο, νπξεηήξηα, θαζξέθηεο/ παξάζπξα,
ραιηά, θαλαπέδεο/ ηαπεηζαξίεο, αγσγνύο απνρέηεπζεο θαη θίιηξα ζπγθξάηεζεο ιηπώλ. Τν
BIO PLUS® θηάλεη ζε κεγαιύηεξν βάζνο ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο, ζην έλεκα ηνπ
δαπέδνπ, ζε ξσγκέο, ζρηζκέο θαη γσλίεο πνπ δελ κπνξνύλ λα θαζαξηζηνύλ κε ζπκβαηηθέο
κεζόδνπο, ελώ πξνζηαηεύεη ηηο θαζαξηζκέλεο επηθάλεηεο κε δηαξθή ππνιεηπόκελε πξνζηαζία
από λένπο ξύπνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβιαβώλ νξγαληζκώλ όπσο αθάξεα, θνξηνί,
ςύιινη, κπξκήγθηα, θαηζαξίδεο θαη άιια έξπνληα έληνκα).
Με πηζηνπνίεζε ECOLOGO® ηνπ νξγαληζκνύ UL Environment
Αξηζκόο πηζηνπνίεζεο: 84556-4270
Πξόηππν UL 2792 - 2012 γηα ηε Βησζηκόηεηα γηα Καζαξηζηηθέο θαη Απνιπκαληηθέο
Δλώζεηο: Με βηνινγηθή βάζε.

BIO PLUS® Πολλαπλών Χρήσεων Καθαριστικό και Αποσμητικό με Βιολογική Βάση

πκπύθλσκα
BIO PLUS®
Βηνινγηθή
Γξαζηηθή
Οπζία
5L

πκπύθλσκα
BIO PLUS®
Βηνινγηθή
Γξαζηηθή
Οπζία
1L

πκπύθλσκα
BIO PLUS®
Βηνινγηθή
Γξαζηηθή
Οπζία
2L έσο 4L
(γαιόλη ΗΠΑ)

πκπύθλσκα
BIO PLUS®
Βηνινγηθή
Γξαζηηθή
Οπζία
Φαθειάθη 25
ML

BIO PLUS®
Πνιιαπιώλ
Υξήζεσλ
Καζαξηζηηθό
Σνπαιέηαο Υσξίο
Νεξό 500 ML

BIO PLUS®
Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ
Καζαξηζηηθό Όισλ ησλ
Δπηθαλεηώλ θαη Πξντόλ
Απνκάθξπλζεο Οζκώλ
500 ML

Απινπνηείζηε ηνλ θαζαξηζκό ζαο θαη κεηώζηε ην θόζηνο γηα ηνλ ρεκηθό θαζαξηζκό ησλ ρώξσλ. Σν BIO PLUS® είλαη ε
κνλαδηθή ιύζε κε έλα κόλν θαζαξηζηηθό πξντόλ, ην νπνίν είλαη αλώηεξν από θάζε άιιν νηθνινγηθό θαζαξηζηηθό πνπ
ππάξρεη ζήκεξα ζηελ αγνξά!
Τν BIO PLUS® εμνηθνλνκεί όινπο ηνπο πόξνπο όπσο λεξό, θόπν θαη έμνδα, παξέρνληάο ζαο έλα βηώζηκν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ
αληαγσληζηώλ ζαο. Όιν θαη πεξηζζόηεξνη ηδηνθηήηεο/ ππεύζπλνη θηηξίσλ, πξνκεζεπηέο θαζαξηόηεηαο θαη ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ
ρξεζηκνπνηνύλ ηα νθέιε ηνπ Πηζηνπνηεκέλνπ Οηθνινγηθνύ Καζαξηζηηθνύ θαη Απνζκεηηθνύ κε Βηνινγηθή βάζε BIO PLUS® γηα
λα πξνσζήζνπλ θαη λα πσιήζνπλ ηε δηθή ηνπο νηθνινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα (θαη κόλν ην BIO PLUS®) γηα λα εμαιείςνπλ
βξσκηέο, αθαζαξζίεο, κηθξόβηα, κνύρια θαη νζκέο – θαη κάιηζηα κε έλαλ ηξόπν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ θαη νηθνινγηθό!
Τν BIO PLUS® είλαη έλα 100% Οηθνινγηθό Πξντόλ Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ, κε Πηζηνπνίεζε CACC «Clean Air
Choices Cleaner», Φακειό Δπίπεδν Πηεηηθώλ Οξγαληθώλ Δλώζεσλ θαη κε Πηζηνπνίεζε ECOLOGO® ηνπ
Οξγαληζκνύ UL Environment, γηα ηε Μείσζε ησλ Δπηπηώζεσλ ζην Πεξηβάιινλ.
Βηνινγηθά Καζαξηζηηθά έλαληη Παξαδνζηαθώλ Απνιπκαληηθώλ
Τα Οηθνινγηθά Βηνινγηθά Καζαξηζηηθά είλαη αλώηεξα ησλ παξαδνζηαθώλ ρεκηθώλ απνιπκαληηθώλ. Τα απνιπκαληηθά
αληηκεησπίδνπλ ηνπο αξρηθνύο ξύπνπο ησλ επηθαλεηώλ αιιά δελ πξνζηαηεύνπλ από λένπο ξύπνπο πνπ αλαπαξάγνπλ παζνγόλα
βαθηήξηα. Αληίζεηα, ην BIO PLUS® εμαιείθεη άκεζα ηα βαθηήξηα θαη ζπλερίδεη λα εμαιείθεη ηπρόλ λένπο ξύπνπο βαθηεξίσλ.
Γεκνζηνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Γνθηκήο ηεο EPA
Σύκθσλα κε ηα δεκνζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα δνθηκήο ηεο ΔPA («Υπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο») από κηα
κειέηε 24 κελώλ ε νπνία δηεμήρζε από ην Δπξσπατθό Κέληξν γηα ηνλ Έιεγρν ησλ Αζζελεηώλ, έρεη απνδεηρηεί όηη ηα Βηνινγηθά
Καζαξηζηηθά κεηώλνπλ ηα παζνγόλα βαθηήξηα, ηδίσο ηνλ ρξπζίδνληα ζηαθπιόθνθθν (Staphylococcus aureus), ην θισζηεξίδην ην
δύζθνιν (Clostridium difficile) θαη ην σίδην ην ιεπθάδνλ (Candida albicans) ζε ζθιεξέο επηθάλεηεο ζε λνζνθνκεηαθό
πεξηβάιινλ.
Απνηειέζκαηα δνθηκήο ζε Βηνινγηθά Καζαξηζηηθά:
Απνηέιεζκα: Ο Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο, σο κέξνο ησλ θαζεκεξηλώλ δηαδηθαζηώλ θαζαξηζκνύ, είρε σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε παζνγόλσλ βαθηεξίσλ θαηά 50 κε 90%.
πκπέξαζκα: Η παξνύζα κειέηε πεξίπησζεο αλακθίβνια ηόληζε ηε δηαπίζησζε όηη ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο απνηειεί κηα πην
απνηειεζκαηηθή, αζθαιή θαη βηώζηκε ελαιιαθηηθή γηα ηα θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά κε ρεκηθή βάζε.
Γείηε ηα Απνηειέζκαηα Γνθηκήο ζε λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ όπσο επηζπλάπηνληαη.

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ: Γηαιύζηε 1 κέξνο πκπύθλσκα BIO PLUS® ζε 20 κέξε λεξνύ ηνπιάρηζηνλ ή 25ml ζε 500ml λεξό γηα
λα γεκίζεηε κηα θηάιε ςεθαζκνύ. Γηα θνπγγαξίζηξα κε πξέη Φεθαζκνύ/ Διαθξύ Καζαξηζκό: Γηαιύζηε 1:40 κε λεξό,
25ml (2 θαπάθηα) ζε 1 ιίηξν πόζηκν λεξό.
Δθαξκνγέο:

Όια ηα παηώκαηα

Οπξεηήξηα θαη Λεθάλεο
Σνπαιέηαο

Καζξέθηεο θαη Σδάκηα
Παξαζύξσλ

Καλαπέδεο θαη Σαπεηζαξίεο

Δπηθάλεηα ηξαπεδηώλ

Κιηκαηηζηηθά

Κάδνο Απνξξηκκάησλ

Νηπηήξαο θαη Αγσγόο
Απνρέηεπζεο

Μπάλην, Μνύρια ζε ηνίρνπο

Πιύζηκν απηνθηλήηνπ ρσξίο
λεξό

Έιεγρνο Δπηβιαβώλ
Οξγαληζκώλ

Έιεγρνο Οζκώλ από
απνξξίκκαηα θαηνηθίδησλ δώσλ

BIO PLUS® Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Καζαξηζηηθό θαη Απνζκεηηθό κε Βηνινγηθή
Βάζε
Αξηζκόο Πξνηύπνπ UL 2792 - 2012, Πξόηππν γηα ηε Βησζηκόηεηα γηα Καζαξηζηηθέο θαη Απνιηπαληηθέο Δλώζεηο:
Με βηνινγηθή βάζε https://spot.ul.com/main‐
app/products/detail/5ad1ed7055b0e82d946a967e?keywords=calfarme&page_type=Products%20Catalog
Σα Πξντόληα Calfarme κε βηνινγηθή βάζε πκβάιινπλ ε:
Σπζηήκαηα Αμηνιόγεζεο/ Βηώζηκα Πιενλεθηήκαηα
•
LEED v4 - Λεηηνπξγίεο & Σπληήξεζε
o
-EQ Credit 7: Οηθνινγηθόο Καζαξηζκόο – Πξντόληα θαη Υιηθά
•
WELL v2 Pilot
o
-X09 Καζαξηζηηθά Πξντόληα θαη Μέξνο Πξσηνθόιινπ 1 :
Σν αζθαιέο θαη πνιπρξεζηηθό BIO PLUS® δξα ζε νξγαληθά απόβιεηα, βαθηήξηα πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο, θαζαξίδεη
όιεο ηηο επηθάλεηεο θαη εμαιείθεη ηελ πεγή ησλ πην ελνριεηηθώλ νζκώλ. Αληηθαζηζηά όια ηα άιια απνιπκαληηθά θαη ηα
ρεκηθά πξντόληα, εμνηθνλνκώληαο ζαο λεξό, θόπν θαη ρξήκαηα.
Καζαξηζηηθό επηθαλεηώλ θαη απνζκεηηθό: Φξεζηκνπνηείζηε δηάιπκα BIO PLUS® 1 : 20 γηα λα θαζαξίζεηε ηνίρνπο θαη όιεο
ηηο άιιεο επηθάλεηεο κε ςεθαζκό θαη ζθνύπηζκα ή ζθνπγγάξηζκα. Γηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα, ζπλερίζηε ηνλ ςεθαζκό ή αθήζηε
ην λα δξάζεη όιν ην βξάδπ. Τν νπδέηεξν pH δελ ζα βιάςεη ηηο ινπζηξαξηζκέλεο ή γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο.
Γηα ην κπάλην θαη ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνπαιεηώλ ή ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ: Πξνζζέζηε 25 ml κε 50 ml BIO PLUS® ζε
θηάιε ςεθαζκνύ 500 ml κε λεξό θαη εθαξκόζηε νκνηόκνξθα, ηδίσο ζε ζεκεία όπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θειίδεο θαη ζην δάπεδν
θάησ από ηε ιεθάλε ηνπαιέηαο.
ΣΔΛΟ ΣΑ ΗΜΑΓΙΑ! Ιδαληθό γηα ηνλ θαζαξηζκό ηδακηώλ/ θαζαξηζηηθό παξαζύξσλ, γηα θαζξέθηεο, ηξαπέδηα κε
γπάιηλε επηθάλεηα, ρξώκην/ αλνμείδσην ράιπβα θαη ην εζσηεξηθό απηνθηλήησλ/ εμσηεξηθό πιύζηκν ρσξίο λεξό, θιπ.
Υαιηά, ηαπεηζαξίεο θαη πθάζκαηα: Πξνζζέζηε 50 ml BIO PLUS® ζε θάζε 10 ιίηξα αλακεκεηγκέλνπ θαζαξηζηηθνύ δηαιύκαηνο
ή πξνζζέζηε 25 ml κε 50 ml BIO PLUS® ζε 500 ml λεξνύ θαη εθαξκόζηε κε θηάιε ςεθαζκνύ λα κνπζθέςεη έσο όηνπ λα
εμαιεηθζεί ν ιεθέο ή ε νζκή. Δπαλαιάβεηε ηελ εθαξκνγή εάλ ρξεηάδεηαη.
Έιεγρνο ησλ νζκώλ: Γηαιύζηε ην BIO PLUS® έσο 20 κέξε κε λεξό γηα λα ςεθάζεηε θαη λα ζθνπγγαξίζεηε δάπεδα, θάδνπο
απνξξηκκάησλ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο ή άιιεο επηθάλεηεο θαη κελ μεπιέλεηε. (Γηα Πιύζηκν Κάδσλ/ Ξέπιπκα: δηαιύζηε 50
ml ζε θάζε 10 ιίηξα λεξνύ ή έσο 200 κέξε κε λεξό).
πληήξεζε αγσγώλ απνρέηεπζεο θαη θίιηξσλ ζπγθξάηεζεο ιηπώλ: Γηαιύζηε 1 κέξνο Σπκπύθλσκα BIO PLUS® ζε 3 κέξε
λεξνύ. Τν BIO PLUS® δξα βέιηηζηα αλ ην αθήζεηε λα δξάζεη ρσξίο παξεκβνιέο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο όηαλ
απνξξίπηεηαη ειάρηζην λεξό ζηηο απνρεηεύζεηο. Γηα αξγή απνρέηεπζε, ξίμηε 250 ml κε 500 ml δηαιύκαηνο BIO PLUS® απεπζείαο
ζε θάζε αγσγό απνρέηεπζεο, λεξνρύηε θνπδίλαο, ληνπδηέξα, ηνπαιέηα ή ιεθάλε κε δεζηό λεξό θαηά πξνηίκεζε ώζηε λα
ελεξγνπνηεζεί ην πξντόλ θαη αθήζηε ην λα δξάζεη όιν ην βξάδπ. Δπαλαιάβεηε ζε δύν ή ηξεηο εκέξεο. (Δάλ δελ βειηησζεί ν αγσγόο
απνρέηεπζεο, ειέγμηε γηα απόθξαμε). Γνζνινγία ζπληήξεζεο: Πξνζζέζηε 250 ml δηάιπκα BIO PLUS® θάζε 2 εβδνκάδεο ζε
θάζε άλνηγκα αγσγνύ απνρέηεπζεο. Γηα ηα θίιηξα ζπγθξάηεζεο ιηπώλ, πξνζζέζηε 500ml κε 1 ιίηξν δηάιπκα BIO PLUS®
θαζεκεξηλά ζηνλ λεξνρύηε ηεο θνπδίλαο ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο.
Υξήζε ζε ζεπηηθά ζπζηήκαηα: Τν Σπκπύθλσκα BIO PLUS® είλαη εύθνιν λα εθαξκνζηεί ζε ζεπηηθά ζπζηήκαηα:
ρξεζηκνπνηείζηε 1 ιίηξν Σπκπύθλσκα BIO PLUS® γηα ζεπηηθό ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί θαλνληθά κηα θνξά ηνλ κήλα (γηα θάζε
1.000 kg ρσξεηηθόηεηαο ηεο δεμακελήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ην ζεπηηθό ζύζηεκα ρσξίο πξνβιήκαηα κεηαμύ αληιήζεσλ)
θαη εθαξκόζηε ζηελ ηνπαιέηα, ζηελ απνρέηεπζε ηνπ ληπηήξα ή ζε θαηάιιειν ζσιήλα απνρέηεπζεο θνληά ζηε ζεπηηθή δεμακελή.

Φνξεηέο ηνπαιέηεο θαη ιεσθνξεία, απηνθίλεηα γηα θαηαζθελώζεηο, ηξνρόζπηηα, ηξέλα, αεξνζθάθε θαη ζαιάζζηεο
δεμακελέο ζπγθξάηεζεο: Έηνηκν γηα ρξήζε, ρξεζηκνπνηείζηε ηνπιάρηζηνλ 1 ιίηξν γηα θάζε 200 ιίηξα ιπκάησλ πξνο
επεμεξγαζία. Οη δεμακελέο ζπγθξάηεζεο πξέπεη λα είλαη εληειώο απαιιαγκέλεο από ρεκηθά ηνπαιέηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζην παξειζόλ.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην BIO PLUS® πκπύθλσκα & Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ
Καζαξηζηηθό θαη Απνζκεηηθό κε Βηνινγηθή Βάζε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πιεζηέζηεξν αληηπξόζσπν.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ
Πξντόλ: BIO PLUS® Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ Καζαξηζηηθό θαη Απνζκεηηθό κε Βηνινγηθή Βάζε
ύλζεζε:
1. Αιθπινπνιπγιπθνδίηε αξηζ. CAS: 68515-73-1 15
2. Ιδηόθηεην κείγκα ζπνξίσλ βαθηεξίσλ αξηζ. CAS: Γ/Γ
3. Ιζνπξνπαλόιε αξηζ. CAS: 67-63-0 5
4. Αηζέξηα έιαηα/ άξσκα αξηζ. CAS: Γ/Γ
5. Νεξό αξηζ. CAS: 7732-18-5
Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο: Τν ζπγθεθξηκέλν πξντόλ έρεη δνθηκαζηεί γηα ηνπο αθόινπζνπο νξγαληζκνύο:
1. Σαικνλέια – Αξλεηηθό
2. Κνινβαθηεξίδηα θνπξάλσλ – Αξλεηηθό
3. Σηγθέιια – Αξλεηηθό
4. Θεηηθνί ζε θναγθνπιάζε ζηαθπιόθνθθνη – Αξλεηηθό
5. Β-αηκνιπηηθνί ζηξεπηόθνθθνη – Αξλεηηθό
Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο:
Φπζηθή θαηάζηαζε: Υγξό
Φξώκα: Μπιε
Οζκή: ραξαθηεξηζηηθή
pH: 7 - 8
Σεκείν αλάθιεμεο: > 94°C
Δπθιεθηηθόηεηα (ζηεξεό, αέξην): Με εύθιεθην
Γηαιπηόηεηα: Γηαιπηό ζε λεξό
Πηζηνπνίεζε:
Πηζηνπνηεκέλν κε ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Καηαρσξεκέλε εγθαηάζηαζε ζηελ ακεξηθαληθή Υπεξεζία Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) (ID/FEI: 3014275859)
Πηζηνπνηεκέλν κε ECOLOGO® ηνπ νξγαληζκνύ UL Environment (Αξηζ. Πηζη.: 84530-4270)
Πηζηνπνηεκέλν CACC (Clean Air Choices Cleaner Product)
Τν BIOPLUS® είλαη αζθαιέο θαη πνιπρξεζηηθό, αθαηξεί ηηο νζκέο βηνινγηθά, θαζαξίδεη όιεο ηηο επηθάλεηεο θαη
αληηθαζηζηά όια ηα άιια απνιπκαληηθά θαη ρεκηθά πξντόληα – εμνηθνλνκώληαο ζαο λεξό, θόπν θαη θόζηνο.
Τν BIO PLUS® είλαη έλα 100% νηθνινγηθό πξντόλ θαζαξηζκνύ κε βηνινγηθή βάζε – ρακειό επίπεδν πηεηηθώλ
νξγαληθώλ ελώζεσλ (VOC), πηζηνπνίεζε CACC (Clean Air Choices Cleaner Product) θαη ECOLOGO® ηνπ
νξγαληζκνύ UL Environment γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο
πηζηνπνηνύληαη σο αιεζείο θαη νξζέο από ηελ:

