
 

 

Υπεξζπκππθλσκέλν απνζκεηηθό κε ελεξγνύο κηθξννξγαληζκνύο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 

ησλ νζκώλ ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο δπζνζκίαο. 

Καηάιιειν γηα απόζκεζε ζε ιατθέο, θάδνπο απνξξηκκάησλ, νπξεηήξηα, θ.ά. 

Δμνπδεηεξώλεη ηε δπζνζκία θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

ιόγσ ηεο ππνιιεηκκαηηθήο ηνπ δξάζεο. 

Πνιπθαζαξηζηηθό BioPlus Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer  κε Βην ελδπκαηηθή 
δξάζε Πηζηνπνηεκέλν :ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004,TUV & Green Label 

 
 

Σν BioPlus Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer (Πνιπθαζαξηζηηθό κε ελδπκα) είλαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο ΥΛΧΡΙΝΗ ην ρξεζηκνπνηείηε γηα ην μεβνύισκα  νξγαληθώλ απνβιήησλ 

ζηνλ ρώξν ηεο ηνπαιέηαο θαη ηεο απνρέηεπζεο, ζηα ζηθόλ, ζηνπο λεξνρύηεο θαη όπνπ αιινύ 
ππάξρεη πξόβιεκα έληνλεο δπζνζκίαο. Δπίζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα  λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζην ζθνπγγάξηζκα ,ζε κνθέηεο ,ηαπεηζαξίεο ,πθάζκαηα ,ξνύρα ,ειεθηξηθέο θνπδίλεο, 
ηξαπέδηα γπάιηλα ,παξάζπξα θαη ζην εζσηεξηθό ηνλ ηνπαιεηώλ & νπξεηήξσλ. Παξέρεη 

επράξηζην αξσκαηηζκό & απόζκεζε ηνλ δπζάξεζησλ νζκώλ θαη θαζαξίδεη ηνπο πην εληόλνπο 
ιεθέδεο θαη εκπνδίδεη ηελ αηκνξξαγία ησλ θνπλνππηώλ θαη ησλ πξνλπκθώλ ζην εζσηεξηθό 

ησλ ηνπαιεηώλ ή ζε ζηάζηκα απνρσξεηήξηα. 
Σν Bio Plus είλαη βίν ελδπκαηηθό πξντόλ πνπ ζθνπό έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε. 

Υξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηελ ηερλνινγία πξντόλησλ παύνπκε πιένλ λα θαηαλαιώλνπκε θαη λα 
ρξεζηκνπνηνύκε ηα πξντόληα ηα νπνία πξνθαινύζαλ κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Υξεζηκνπνηείηαη  επίζεο θαη γηα απόζκεζε θαηνηθίδησλ δσώλ. 
 

Σν παρύξεπζην πνιπθαζαξηζηηθό Bio Plus Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer   πξνζθέξεηαη ζε 
ζαθνπιάθη 25ml  ή ζε 1lt ή ζε 5lt, θαη αξαηώλεηαη κε λεξό απν 1/20 έσο 1/200  

 
Γπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζε fogger γηα ςεθαζκνύο κεγάισλ ρώξσλ από ζπλέξγηα 

απνιύκαλζεο θαη απεληνκώζεηο γηα απόζκεζε νξγαληθώλ απνβιήησλ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ: Φεθάζηε νκνηόκνξθα ζε επηθάλεηεο, ηδηαίηεξα ζε ζεκεία επηξξεπή ζε 
κνιύλζεηο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ςεθάζηε θαη αθήζηε ην κηα κέξα.Σν ΟΤΓΔΣΔΡΟ pH 
δελ ζα βιάςεη ηηο γπαιηζκέλεο θαη ιακπεξέο επηθάλεηεο. 



 

Γηα ηνλ Καζαξηζκό ηεο Σνπαιέηαο :  Πξνζζέζηε (25ml) ζε θηάιε 500 ml λέξνπ ζε 
ςεθαζηήξα.Φεθάζηε γελλαηόδσξα ζηελ επηθάλεηα. 
 
Γηα  ηελ πληήξεζε σιήλσλ : Πξνζζέζηε (25ml) ζε θάζε ζσιήλα , ληνπο, ηνπαιέηα, 
λεξνρύηε θαη πξνζζέζηε 1 θιηηδάλη δεζηό λεξό γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην πξντόλ θαη αθήζηε 
ην γηα κηα λύρηα. 
 
Χο θαζαξηζηηθό Παηώκαηνο, Καζαξηζκό Δπηθαλεηώλ & Απόζκεζε Δπηθαλεηώλ: Πξνζζέζηε 
(25ml)  έσο 5 ιίηξα λεξό (1: 200) γηα ην ζθνπγγάξηκα ή γηα ηνλ θαζαξηζκό ζε επηθάλεηεο 
ηνίρσλ, κεηά ηνλ θαζαξηζκό ΓΙΟΥΔΣΔΦΣΔ ΣΟ ΝΔΡΟ ζηελ απνρέηεπζε ή ζε ΝΔΡΟΥΤΣΔ, ζα 
εληζρύζεη ηνλ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ.Έηζη ηα Βίν έλδπκα ζα μεκπινθάξνπλ θαη ζα 
πξνζηαηέςνπλ ηεο ΧΛΗΝΧΔΙ &ΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ζαο. 
Απνηειεζκαηηθό θαη γηα απόζκεζε Βηνινγηθώλ Λπκάησλ. 

Σν Bio Plus ζπλδπάδεηε extra κε ηα πξντόληα γηα ηελ ηνπαιέηα(BlueFlush, BioTab, BioClean 
θαη BioClean mini) γηα θαιύηεξν απνηέιεζκα ζε ρώξνπο πνπ ππάξρεη ηεξάζηην πξόβιεκα. 
πζθεπαζία : 25ml, 1lt & 5lt 

*πκπύθλσζε Βαθηεξηδίσλ : ην 1gr δηαιύκαηνο πεξηιακβάλνληαη 100.000.000 
απνηθίεο Βαθηεξηδίσλ . 
 
ε κηα θαηαιπηηθή δηαδηθαζία, όζν πην θαιόο είλαη ν θαηαιύηεο, ηόζν απνηειεζκαηηθόηεξα ζα 
ιεηηνπξγήζεη ην ζύζηεκα. ε κηα βηνρεκηθή δηαδηθαζία, όπσο ε βηνινγηθή θξνληίδα ζηηο 
ιηπνπαγίδεο ή ζηα απνρεηεπηηθά ζπζηήκαηα, βαθηήξηα δεκηνπξγνύλ έλδπκα πνπ ιεηηνπξγνύλ 
ζαλ θαηαιύηεο. Έηζη ην ίδην απνηέιεζκα ηζρύεη γηα ηα βαθηήξηα όπσο θαη γηα ηνπο θαηαιύηεο, 
όζν θαιύηεξα δειαδή ηα βαθηήξηα ηόζν απνηειεζκαηηθόηεξα ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζύζηεκα.  
Οη κηθξνβηνιόγνη πνπ ζρεδίαζαλ ην BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer ππήξμαλ 
επηηπρείο ζην λα απνκνλώζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ πςειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ξάηζεο 
βαθηεξηώλ κε αλώηεξα ραξαθηεξηζηηθά απνζύλζεζεο θαη θηλεηηθόηεηαο νη νπνίεο ξάηζεο 
έρνπλ αλαπηπρζεί εηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε ιηπνπαγίδεο.  

Η θαηαιπηηθή θαη βηνρεκηθή δηαδηθαζία δηαθέξνπλ θαηά έλαλ ζεκαληηθό ηξόπν. Με ηνπο 
θαηαιύηεο ε δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί κε αθίλεηα θαη αδξαλή ρεκηθά ηα νπνία είλαη εύθνιν λα 
αληηγξαθνύλ θαη πξνθαινύλ πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα. Με ηα βαθηήξηα, ε δηαδηθαζία 
ιεηηνπξγεί κε έλαλ δσληαλό νξγαληζκό - έλα βηνινγηθό ‘ππνζύζηεκα’- ην νπνίν δηαθέξεη 
αλάινγα κε ην είδνο ηεο ξάηζαο ζε κηα απνηθία. 
 Η απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ξάηζαο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά. Σν BIO PLUS Multi-
Purpose Cleaner & Deodorizer αληηπξνζσπεύεη όηη θαιύηεξν ζε βαθηεξηαθή αηώξεζε πνπ 
δεκηνπξγεί έλδπκα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ άκεζα ζηελ δηαξθή παξαγσγή ελδύκσλ επί ηόπνπ 
(ιηπνπαγίδα). 

Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer είλαη κηα βην-ελδπκαηηθή ‘γελλήηξηα’ πνπ 
απνηειείηαη από επηιεγκέλνπο κε παζνγόλνπο ζεηηθνύο ζπόξνπο ζε έλα ζξεπηηθό πεξηβάιινλ. 
Οη επηιεγκέλνη βάθηινη είλαη εηδηθά απνηειεζκαηηθνί ζηελ εμνπδεηέξσζε νζκώλ θαη ζηελ 
επηηάρπλζε ηεο απνζύλζεζεο ησλ νξγαληθώλ ιπκάησλ όπσο απνξξππαληηθά, ιίπε, ιάδηα, 
ηζηνί θ.ιπ. Οη νξγαληζκνί κέζα ζην Bioplus απνζπλζέηνπλ πνιιά δύζθνια ζπζηαηηθά πνπ 
είλαη ηνμηθά ζε πνιιά θπζηθά δεκηνπξγνύκελα βαθηήξηα θαη βαθηήξηα πνπ ππάξρνπλ ζηα 



 

ιύκαηα. Δίλαη επίζεο αλζεθηηθνί νξγαληζκνί πνπ ιεηηνπξγνύλ αεξνβηθά ή αλαεξνβηθά. Σν 
πιηθό ζην νπνίν απηνί νη νξγαληζκνί πεξηέρνληαη είλαη έλα πνιύπινθν κείγκα από κε ηνληθά 
ηαζηελεξγά θαη ζηαζεξνπνηεηέο πνπ θάλνπλ ηνπο νξγαληζκνύο αλζεθηηθνύο ζηα ιεπθαληηθά, 
απνιπκαληηθά, ριώξην θαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπλήζσο ζπλαληηνύληαη ζηηο 
ιηπνπαγίδεο. Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer είλαη έλα επηζηεκνληθό κείγκα 
πνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζπλζέηεη ηα πην δύζθνια νξγαληθά πιηθά πνπ θπξίσο 
βξίζθνληαη ζηηο ιηπνπαγίδεο. Κάζε 1gr πεξηέρεη πάλσ από 100.000.000 ελεξγά βαθηήξηα γηα 
λα βειηηώζνπλ ηελ βηνρεκηθή απαίηεζε νμπγόλνπ (BOD) ησλ πιηθώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο 
ιηπνπαγίδεο. 

Μηα ζπλεζηζκέλε θαζεκεξηλή εθαξκνγή ηνπ BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer 
πξνηείλεηαη αλάινγα κε ηελ αξρηθή πνζόηεηα ιύκαηνο γηα λα αλαλεώζνπλ ηα βαθηήξηα πνπ 
έρνπλ παξαζπξζεί από ηα ιύκαηα. Απηό βνεζά θαηά πνιύ ηελ δηαδηθαζία απνζύλζεζεο. Σα 
έλδπκα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ην ζηαζεξνπνηεηηθό βαθηεξηαθό ζύζηεκα ζπόξσλ επηηαρύλεη 
ηελ απνζύλζεζε θαη ηελ δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ, πδξνγνλαλζξάθσλ, γιπθόδεο, ιηπώλ θαη 
ιαδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ιηπνπαγίδεο.  

Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer πνπ έρεη ηελ έγθξηζε ηεο USDA είλαη θηιηθό 
πξνο ην πεξηβάιινλ θαη έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα δσήο δύν ρξόληα βάζεη εξγαζηεξηαθώλ 
πεηξακάησλ. Σν Bio Plus είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε νηθνλνκηθά ιύζε γηα ηελ απνζύλζεζε 
νξγαληθώλ ιπκάησλ, ηελ κείσζε ηεο βηνρεκηθήο απαίηεζεο νμπγόλνπ (ΒΟD) ,COD θαη 
αησξνύκελσλ ιπκάησλ ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη έηζη κεηώλεη ηελ αθξηβή δηαρείξηζε 
ιπκάησλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο βηνκεραληθέο ιηπνπαγίδεο. 

Ο θαηάιιεινο κεραλνινγηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ ιηπνπαγίδα ζαο είλαη θαζνξηζηηθόο γηα ηελ 
ζσζηή ιεηηνπξγία. Θεξκνθξαζία πεξίπνπ 35o C είλαη ηδαληθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 
βαθηεξίσλ. Μηα θπζηθή ζπλέπεηα είλαη όηη ηα βαθηήξηα απνζπλζέηνπλ ηα ιύκαηα πην 
απνηειεζκαηηθά ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σα ιύκαηα απνζπλζέηνληαη πην απνηειεζκαηηθά 
όηαλ ην νμπγόλν (ηνπ αέξα) είλαη θαιά αλακεκηγκέλν κε ηα ιύκαηα. Η θαηάζηαζε ηεο 
επηθάλεηαο είλαη ζεκαληηθή ζην λα βνεζήζεη απηή ηε δηαδηθαζία. Ο ρξόλνο επίζεο είλαη 
ζεκαληηθόο γηα ηελ δηαδηθαζία απνζύλζεζεο θαη γη’ απηό είλαη θαζνξηζηηθό ν ρξόλνο λα είλαη 
αξθεηόο γηα λα δξάζνπλ νη νξγαληζκνί. Σν πξόβιεκα ηνπ ρξόλνπ ιύλεηαη κε ηελ 
πξνγξακκαηηδόκελε δνζνκεηξηθή αληιία, πνπ αμηνπνηεί ηηο κε ιεηηνπξγηθέο ώξεο ηεο θνπδίλαο 
θαη ηνπ απνρεηεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Γνζνινγία πξντόληνο ζε επαγγεικαηηθή θνπδίλα ρσξίο ιηπνζπιιέθηε. 

 

ΧΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  

Υξεζηκνπνηήζηε δνζνκεηξηθή αληιία γηα ηε ρξήζε ηνπ BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & 

Deodorizer γηα λα εμαζθαιίζεηε ζσζηή δνζνινγία θαη πξνγξακκαηηζκό. 

·    Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer 
πνιιαπιαζηάδνληαη γηα 2-4 εκέξεο. Η ρξήζε ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο βάζεη ζρεδηαζκνύ 
εμαζθαιίδεη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαπιεξώλνληαο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ 
θαηαζηξέθνληαη ή μεπιέλνληαη. 

·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πξνθαιεί δεκηά ζην απνρεηεπηηθό 
δίθηπν όπσο ζσιελώζεηο, ζηθώληα θ.α. 

·    Μελ ξίρλεηε ζηελ απνρέηεπζε ππόινηπα από θαγεηά, ηξίρεο, ιάδη, ιεγκέλα θάξκαθα, 
ρξώκαηα, εληνκνθηόλα, θαιιπληηθά, θ.α. 

·    Υξεζηκνπνηήζηε απνξξππαληηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

·    Μεηώζηε ηε ρξήζε ησλ απνιπκαληηθώλ ή αληηβαθηεξηδηαθώλ πξντόλησλ. 

·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πεξηέρεη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 
κηθξννξγαληζκνύο. 

 

 

 

Μήθνο απνρεύηεπζεο Αξρηθή Γόζε Γνζνινγία Γηάξθεηα 
ζπζθεπαζίαο  5 Lit 

Μέρξη 15 κέηξα 300 ml 100 ml εκεξεζίσο 50 εκέξεο 

15-50 κέηξα 500 ml 150 ml εκεξεζίσο 33 εκέξεο 

50-75 κέηξα  700 ml 200 ml εκεξεζίσο 25 εκέξεο 

Πάλσ από 75 κέηξα 1lit 250 ml εκεξεζίσο 20 εκέξεο 



 

 

Γνζνινγία πξντόληνο ζε ιηπνζπιιέθηε επαγγεικαηηθήο θνπδίλαο. 

 
ΧΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

·    Υξεζηκνπνηήζηε δνζνκεηξηθή αληιία γηα ηε ρξήζε ηνπ Bio Plus γηα λα εμαζθαιίζεηε 
ζσζηή δνζνινγία θαη πξνγξακκαηηζκό. 

·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer είλαη θαηάιιειν γηα όια ηα  είδε 

ιηπνζπιιεθηώλ. 

·    Η ρξήζε ηνπ BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer ζα κεηώζεη ην BOD θαη 

COD ησλ ιπκάησλ ζαο απνθεύγνληαο έηζη ηηο επηπηώζεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο. 

·    Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πεξηέρνληαη ζην BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & 
Deodorizer πνιιαπιαζηάδνληαη γηα 2-4 εκέξεο. Η ρξήζε ηεο δνζνκεηξηθήο αληιίαο βάζεη 

ζρεδηαζκνύ εμαζθαιίδεη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαπιεξώλνληαο ηνπο 
κηθξννξγαληζκνύο πνπ θαηαζηξέθνληαη ή μεπιέλνληαη. 

·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πξνθαιεί δεκηά ζην 

απνρεηεπηηθό δίθηπν όπσο ζσιελώζεηο, ζηθώληα θ.α. 
·    Μελ ξίρλεηε ζηελ απνρέηεπζε ππόινηπα από θαγεηά, ηξίρεο, ιάδη, ιεγκέλα θάξκαθα, 
ρξώκαηα, εληνκνθηόλα, θαιιπληηθά, θ.α. 
·    Υξεζηκνπνηήζηε απνξξππαληηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
·    Μεηώζηε ηε ρξήζε ησλ απνιπκαληηθώλ ή αληηβαθηεξηδηαθώλ πξντόλησλ. 

·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πεξηέρεη γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

 

 

Μέγεζνο 
ιηπνζπιιέθηε 

Αξρηθή Γόζε Γνζνινγία Γηάξθεηα 
ζπζθεπαζίαο  5 

Lit 

Μέρξη 50 ιίηξα 300 ml 100 ml εκεξεζίσο 50 εκέξεο 

50-200 ιίηξα 500 ml 150 ml εκεξεζίσο 33 εκέξεο 

200-300 ιίηξα  700 ml 200 ml εκεξεζίσο 25 εκέξεο 

Πάλσ από 300 ιίηξα 1lit 250 ml εκεξεζίσο 20 εκέξεο 

Πάλσ από 1000 ιίηξα 1.5 lit 400 ml εκεξεζίσο 13 εκέξεο 

Πάλσ από 2000 ιίηξα 2 lit 500 ml εκεξεζίσο 10 εκέξεο 



 

Γνζνινγία πξντόληνο ζε απνξξνθεηηθό βόζξν. 
 

 
ΧΡΗΙΜΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
 
Αλάινγα κε ηελ παιαηόηεηα ηνπ ζεπηηθνύ βόζξνπ ζα πξέπεη λα είζηε πξνεηνηκαζκέλνη θαη γηα 
ελδερόκελα πξνβιήκαηα. Αλ ν βόζξνο ζαο είλαη παιηόο αιιά δελ έρεηε πξνβιήκαηα μεθηλήζηε 
κε ηελ θαλνληθή δνζνινγία ζύκθσλα κε ηνλ πην πάλσ πίλαθα. Αλ έρεηε ήδε πξνβιήκαηα 
μεθηλήζηε κε ηελ αξρηθή δόζε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ βόζξνπ ζαο. 
 
·    Ρίμηε ην BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer ζην βόζξν ηηο ώξεο πνπ δελ πέθηνπλ 
ιύκαηα ζηελ απνρέηεπζε. 
·    Ρίμηε ην BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer ζε αλαινγία 5 κέξε λεξό κε  1 κέξνο 
Bio Plus γηα λα θαιύςεηε ηα ιύκαηα. 
·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πξνθαιεί δεκηά ζην απνρεηεπηηθό 
δίθηπν όπσο ζσιελώζεηο, ζηθώληα θ.α. 
·    Μελ ξίρλεηε ζηελ απνρέηεπζε ππόινηπα από θαγεηά, ηξίρεο, ιάδη, ιεγκέλα θάξκαθα, 
ρξώκαηα, εληνκνθηόλα, θαιιπληηθά, θ.α. 
·    Υξεζηκνπνηήζηε απνξξππαληηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
·    Μεηώζηε ηε ρξήζε ησλ απνιπκαληηθώλ ή αληηβαθηεξηδηαθώλ πξντόλησλ. 
·    Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξντόληα γηα ηελ ηνπαιέηα πνπ δηνρεηεύνληαη κε θάζε ηξάβεγκα ζην 
θαδαλάθη. 
·    Σν BIO PLUS Multi-Purpose Cleaner & Deodorizer δελ πεξηέρεη γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπο 
κηθξννξγαληζκνύο. 
 

Net Professional Εξυπηρέτηςη Πελατών 

Τηλ/Fax: +30 2310 685 661 

www.netprofessional.gr 

wwww.netprofessionalecology.com 

Μέγεζνο βόζξνπ Αξρηθή Γόζε Γνζνινγία Γηάξθεηα 
ζπζθεπαζίαο  5 Lit 

20 θπβηθά  1lit 200 ml / 3 εκέξεο 6 εβδνκάδεο 

30 θπβηθά 1,5  lit 300 ml / 3 εκέξεο 4 εβδνκάδεο 

40 θπβηθά 2  lit 400 ml / 3 εκέξεο 2 εβδνκάδα 

http://www.netprofessional.gr/

