
Φυςικό καθαριότητα ςτα καλύτερα τησ! Πραγματικϊ καθαρϊ με BIO PLUS®
Περιςςότερο αποδοτικϊ και ανθεκτικϊ εναλλακτικϊ προώόντα καθαριςμού ϋναντι των 
ςυμβατικών χημικών προώόντων καθαριςμού.

BIO PLUS® υμπυκνωμϋνο:  
Βιολογικό Καθαριςτικό, Αποςμητικό 
Χώρου και υντηρητικό Απόςμηςησ 
Αποχϋτευςησ

Σο BIO PLUS® εντοπύζει και διαςπϊ τα οργανικϊ 
απόβλητα και εξολοθρεύει την πηγό των πιο 
ενοχλητικών οςμών. Σούχοι, πϊτωμα και ϊλλεσ 
επιφϊνειεσ μϋνουν καθαρϋσ και με ευχϊριςτη 
μυρωδιϊ φρεςκϊδασ. 

ΣΟ BIO PLUS® ΕΙΝΑΙ ΑΥΑΛΕ, ΜΗ ΣΟΞΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΙ ΖΩΑ, ΒΙΟΔΙΑΠΩΜΕΝΟ, ΦΩΡΙ 
ΟΞΕΑ, ΜΗ ΚΑΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΜΕΝΑ ΜΗ 
ΠΑΘΟΓΟΝΕ ΑΠΟΦΕΣΕΤΕΙ 

Σο BIO PLUS® μειώνει δραματικϊ: BOD, COD, 
TSS & CO220 2015/01/01
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Το  BIO PLUS® εύναι βιοδιαςπώμενο, βιοενζυματικό, παρϋχει υψηλϊ 
αποτελεςματικό και χωρύσ δυςοςμύεσ καθαριςμό.

Καθαριςμόσ με BIO PLUS® Παραδοςιακόσ Καθαριςμόσ

Βιοδιαςπώμενοσ. Σα ϋνζυμα αποςυντύθεται
τμηματικϊ και αναλύουν τα λύματα ςε μύα απλό
διαςπώμενη μορφό. Ό,τι απομϋνει εύναι
υδροδιαλυτό και επιςτρϋφει με αςφϊλεια ςτο
περιβϊλλον.

Μη βιοδιαςπώμενοσ. Απλϊ αναδεύει τουσ
ρύπουσ και ςυνόθωσ γαλακτωματοποιώντασ
τουσ, καταλόγει ςε ϋνα πρόβλημα το οπούο
απαιτεύ περαιτϋρω καθαριςμό και απόρριψη των
ιζημϊτων.

Τψηλό αποδοτικότητα. Εύναι ςχεδιαςμϋνο να
διειςδύει βαθύτερα και να καθαρύζει πλόρωσ.
Διατηρώντασ ςε υγρό μορφό τα ϋνζυμα και τα
μικρόβια ςυνεχύζει να δρα ϋωσ ότου λιώςουν όλα
τα οργανικϊ απόβλητα. Οι μετρόςεισ των
βακτηριδύων διατηρούνται ςε χαμηλό επύπεδο
για περιςςότερο χρονικό διϊςτημα και οι
επιφϊνειεσ εύναι καθαρϋσ για την τελικό
εξυγύανςη του αποχετευτικού ςυςτόματοσ.

Φαμηλό Αποδοτικότητα. Δύχωσ εκτενό
μηχανικό προςπϊθεια ό επαναλαμβανόμενεσ
εφαρμογϋσ, δεν διειςδύει ςε ρωγμϋσ, ςχιςμϋσ και
ςημεύα διϊβρωςησ ό ςτιβϊδεσ. Αυτϊ εύναι και τα
ςημεύα ςτα οπούα μπορούν να ςχηματιςτούν και
να πολλαπλαςιαςτούν τα βακτόρια και τα
παρϊςιτα.

Άμεςη Ρύθμιςη των Δυςϊρεςτων Οςμών.
υγκεκριμϋνα ϋνζυμα που βρύςκονται ςτο
υπόςτρωμα αποτρϋπουν τισ δυςϊρεςτεσ οςμϋσ
αποςυνθϋτοντασ την πηγό από την οπούα
προϋρχονται. Για παρϊδειγμα, το ϋνζυμο
Ουρεϊςη διαλύει την ουρύα πριν παραχθεύ η
αμμωνύα

Απλϊ καλύπτουν δύχωσ ουςιαςτικϊ οφϋλη.
Σα προώόντα τυπικϊ δεν μπορούν να
αποςυνθϋςουν ό να διαλύςουν τα λύματα, αλλϊ
το μόνο που πετυχαύνουν εύναι να τα
αεριοποιόςουν δημιουργώντασ απλϊ μια
μυρωδιϊ ςτην προςπϊθεια να καλύψουν την
πηγό τησ δυςοςμύασ.

2 2015/01/01



Το ΒΙΟ PLUS® εύναι ςυνεχόσ, με ουδϋτερο pH, φιλικόσ προσ το περιβϊλλον και 
βιώςιμοσ καθαριςμόσ.

Καθαριςμόσ με BIO PLUS® Παραδοςιακόσ Καθαριςμόσ

Καθαριςτικϊ των Ιζημϊτων. Καθαρύζουν
ακόμη και αφού ϋχετε όδη καθαρύςει. Σα ϋνζυμα
δρουν το ύδιο γρόγορα όςο τα χημικϊ καθαριςτικϊ
αλλϊ επιπλϋον δεν παύουν να καθαρύζουν ϋωσ ότου
ϋχουν αναλώςει κϊθε ύχνοσ των αποβλότων.
Αποδοτικϊ μϋχρι και 80 ώρεσ μετϊ την εφαρμογό.

Δεν καθαρύζουν τα Ιζόματα. Εύναι ενεργϊ 
μόνον όταν εφαρμόζονται.

Μη-Καυςτικϊ, με Ουδϋτερο pH. Σα
βιοενζυματικϊ καθαριςτικϊ εύναι αςφαλό για το
περιβϊλλον όπωσ και για την υγεύα των ανθρώπων
εξαιτύασ τησ ουδετερότητασ του pH τουσ.

Καυςτικϊ, Τψηλό pH. Η αποτελεςματικότητα
τουσ εξαρτϊται από υψηλό pH, > 9. Γεγονόσ που τα
καθιςτϊ ιδιαιτϋρωσ επικύνδυνα για την υγεύα των
ανθρώπων (ανθρώπινο αύμα: pH 7.5) όπωσ επύςησ
και επικύνδυνα προσ το περιβϊλλον.

Βιώςιμα, Υιλικϊ προσ το Περιβϊλλον. Με
την αξιοπούηςη τησ φυςικόσ τεχνολογύασ-το μϋςον
με το οπούο η φύςη αυτοκαθαρύζεται, ο
βιοενζυματικόσ καθαριςμόσ εύναι περιβαλλοντικϊ
υπεύθυνοσ και η ύδια η ουςύα τησ βιωςιμότητασ.
Παρϋχουν μια ολοκληρωμϋνη βϋλτιςτη λύςη για
καθαριςμό καθώσ οι διαςπώμενοι ρύποι και τα
ιζηματικϊ ϋνζυμα μπορούν κϊλλιςτα να
αποςτραγγιςτούν ςτην αποχϋτευςη βοηθώντασ
ϋτςι τισ μονϊδεσ επεξεργαςύασ νερού πολύ
βαθύτερα ςτην γραμμό αποχϋτευςησ.

Μη Βιώςιμα, Καταςτροφικϊ προσ το
περιβϊλλον. Προώόντα με υψηλό pH τα οπούα

κϊνουν εκατοντϊδεσ χρόνια να αποςυντεθούν
προκαλώντασ ϋτςι μεγϊλο κύνδυνο ςτο περιβϊλλον,
αλλϊ και ςτην ζωό των ανθρώπων, για τον λόγο ότι
υπϊρχει αυξημϋνοσ κύνδυνοσ να απορροφηθούν
ςτην τροφικό αλυςύδα από την οπούα εξαρτϊται η
ανθρώπινη ύπαρξη.
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Το BIO PLUS® λύνει όλα τα ζητόματα καθαριςμού των επιφανειών, αφαιρώντασ 
τισ οςμϋσ και ςυμβϊλλει να διευθετηθούν οι ανϊγκεσ ςυντόρηςησ τησ αποχϋτευςησ 

κϊτω από την επιφϊνεια.

πρϋι Ουρητηρύων, 
Αφαιρεύ τισ Οςμϋσ :

Ανακατϋψτε 1 μϋροσ BIO PLUS® : 100
μϋρη & ϋωσ 200 μϋρη νερό.

Εγκαινιϊζει νϋα πρότυπα ςτην
προςιτότητα των τιμών. 1 λύτρο BIO
PLUS παραςκευϊζει ϋωσ και 200 λύτρα
διϊλυμα καθαριςμού γενικόσ χρόςησ (και
οποιοδόποτε ϊλλο ςυνδυαςμό μύξησ των
δύο αυτών ςυςτατικών).

Η αραύωςη ποικύλει όπωσ απαιτεύται για
υφϊςματα χαλιϊ, ςτρώματα, ςυμπαγεύσ
επιφϊνειεσ, επιφϊνειεσ κουζύνασ (λύπη,
ϋλαια, κ.α.), τουαλϋτεσ, καθρϋφτεσ,
πατώματα εργοςταςύων, πρατόρια
βενζύνησ, κτλ. Δυνατότητα και βιολογικού
καθαριςμού ςε ςτρώματα, αυτοκύνητα ,
ταπετςαρύεσ.

 Ανακατϋψτε 1 μϋροσ BIO PLUS® : 
10 μϋρη νερού για να ϋχετε 
καθαριςτικό τουαλϋτασ & 

ουρητηρύων και ταυτόχρονα ϋχετε 
απόςμηςη με ευχϊριςτο ϊρωμα.

 Ελϋγξτε και αφαιρϋςτε 
οποιεςδόποτε φραγϋσ ςτην 
αποχϋτευςη.

 Ανακινόςτε καλϊ πριν την 
χρόςη.

 Σο BIO PLUS® λειτουργεύ 
καλύτερα όταν το αφόνετε να 
δρϊςει ανεμπόδιςτα καθ’ όλη 
την διϊρκεια τησ νύχτασ όπου 
ελϊχιςτο νερό αποβϊλλεται 
ςτην αποχϋτευςη.

 Αδειϊςτε 125 ml - 250 ml 
BIO PLUS® κατευθεύαν ςτην 
αποχϋτευςη, τον νεροχύτη 
τησ κουζύνασ, την ντουζιϋρα ό 
την λεκϊνη τησ τουαλϋτασ με 
κατϊ προτύμηςη χλιαρό νερό. 
Επαναλϊβετε ςε τακτικό 
βϊςη όπωσ απαιτεύται. 
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Καθαριςτικό όλων 
των επιφανειών:

υντόρηςη 
Αποχϋτευςησ:



Το BIO PLUS® εύναι αςφαλϋσ, αποτελεςματικό και φιλικό προσ το 
περιβϊλλον.

Microorganisms:Ωφϋλιμα Βακτόρια Παραγωγό

Βιοενζύμων

Bacillus subtilis -ATCC #6051A Protease

Bacillus licheniformus-ATCC
#12759

Lipase

Cellulase

Bacillus megaterium-ATCC
#14581

Urease

Amalyse

Οργανιςμού Σϊξησ 1 ορύζονται ωσ εξόσ:

Εμφανύζονται Υυςικϊ: φυςικϊ βακτόρια, 
ενδημικϊ ςτη γη, δεν παρϊγονται με γενετικό 
μετϊλλαξη.

Μη-Παθογόνοι: δεν θα προκαλϋςουν αςθϋνειεσ.

Μη-ευκαιριακού: δεν θα προκαλϋςουν αςθϋνειεσ 
ςε εξαςθενημϋνουσ υποδοχεύσ.

Κατϊςταςη Αςφϊλειασ: Όλα τα βακτόρια που χρηςιμοποιούνται ςτο BIO PLUS®  ϋχουν ταξινομηθεύ 
από την American Type Culture Collection (ATCC), ότι περιϋχουν οργανιςμούσ Σϊξησ 1. Εγγυϊται ότι 
περιϋχει ϋνα μύνιμουμ 1 x 107 CFU.
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Βλαβερϊ Βακτόρια Αςφαλό 
Διαβεβαύωςη

Salmonella ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Fecal Coliform ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Shigella ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Coagulase positive staphloccocci ΑΡΝΗΣΙΚΟ

Beta hemolytic streptococci ΑΡΝΗΣΙΚΟ



Αναφορϊ ελϋγχου βιοδιϊςπαςησ
του BIO PLUS® :
Έλεγτος από: TUV SUD PSB Pte. Ltd.

Αριθμός Αναφοράς Ελέγτοσ:719174811-

CHM10-01B- PPG

Σο δεύγμα “BIO PLUS® Για Όλεσ τισ Χρόςεισ
Βιολογικό Καθαριςτικό και Αποςμητικό ςυνϊδει
με καθοριςμϋνεσ απαιτόςεισ όπωσ αναφϋρονται
ςτο OECD 301 Guideline. Επιτεύχθηκε 72%
διϊςπαςη μϋςα ςε περύοδο ελϋγχου 28 ημερών,
ικανοποιώντασ ϊμεςη βιοδιϊςπαςη επιπϋδου
επιτυχύασ 60% ThOD (COD), το οπούο ιςοδυναμεύ
με την μϋγιςτη βιοδιϊςπαςη επιπϋδου 90%.”

Το BIO PLUS® εύναι ανεξϊρτητα πιςτοποιημϋνο ωσ βιοδιαςπώμενο.
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Ανϊλυςη Απορρυπαντικών.

Phosphate as P2O5 Λιγότερο από 0.01

Χημικό Βαφό Δεν ανιχνεύθηκε

pH value at 25ºC 8.0

Phosphonate Δεν ανιχνεύθηκε

APEO (Alkylphenol ethoxylate) Δεν ανιχνεύθηκε

EDTA (Ethylene diamine tetra  
acetic acid)

Δεν ανιχνεύθηκε

NTA (Nitrilotriacetic acid) Δεν ανιχνεύθηκε

Halogenated Hydrocarbon Δεν ανιχνεύθηκε

Formalin Δεν ανιχνεύθηκε

Ανϊλυςη Ελϋγχου του BIO PLUS®
από την Green Label.
Έλεγτος από: TUV SUD PSB Pte. Ltd.

Αριθμός Αναφοράς Ελέγτοσ: 719174811-CHM10-

01A-EKH

Η Singapore Green Label είναι μέρος της Global
Eco-labelling Network, η οποία περιλαμβάνει
την Good Environmental Choice, Australia Ltd
και την Environmental Choice NewZealand.

Το BIO PLUS® εύναι ανεξϊρτητα πιςτοποιημϋνο από την Singapore Green Label 
Compliant. (υμβατό με “Πρϊςινη” Ετικϋτα)
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Το BIO  PLUS® ςυμβϊλλουν ςτην βιοδιϊςπαςη και την περιβαντολλογικό 
βιωςιμότητα.

8 2015/01/01



Οι “Πρϊςινοι” Συνεργϊτεσ τησ Εταιρεύασ μασ ςε όλο Παγκοςμύωσ  

9 2015/01/01



Το προώόν τησ εταιρεύασ μασ, BIO PLUS® διατηρει τισ τουαλϋτεσ καθαρϋσ 24 
ώρεσ το εικοςιτετρϊωρο, με αϋρα φρεςκϊδασ και δύχωσ φραγό αποχετεύςεισ!  

 Όλα τα ςυςτατικϊ του BIO PLUS® εύναι βιοδιαςπώμενα και φιλικϊ προσ το περιβϊλλον.
Σο BIO PLUS®περιϋχει το ύδιο μεύγμα βακτηριδύων που πρϋπει να προςτύθεται ςτα
ςηπτικϊ και αποχετευτικϊ ςυςτόματα. Αςφαλό για όλεσ τισ επεξεργαςύεσ του
αποχετευτικού ςυςτόματοσ, των ςωληνώςεων και την ςυντόρηςη τησ γραμμόσ
αποχϋτευςησ.

 Η ςυςκευαςύα εύναι καταςκευαςμϋνη από ανακυκλωμϋνα υλικϊ Oxo-βιοδιαςπώμενα ό
Βύο-ςύνθετα Τλικϊ. Αποδεδειγμϋνο και ελεγμϋνο να ςυνϊδει με τα κριτόρια τησ
πιςτοπούηςησ τησ Singapore Green Label Certification (Global Eco‐Labelling Network) και
το Περιβαντολλογικό υμβούλιο τησ ιγκαπούρησ. Του ϋχει απονεμηθεύ η Singapore Green
Label Certification / Πιςτοπούηςη, Αριθμόσ: 043‐033‐1327.
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