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Naturalne usuwanie nieprzyjemnych zapachów w toaletach i łaźniach 
 
BACTOCLEAN ®-TOI    jest eliminatorem przykrych zapachów w ubikacjach i pisuarach 

• Naturalne mikroorganizmy rozkładają skutecznie urynę i kwas moczowy. 
• Pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. 
• Łatwe dozowanie ręczne lub automatyczne 

 
BACTOCLEAN ®-TOI    jest powszechnie stosowany w:  

• Hotelach i restauracjach 
• Budynkach uŜyteczności publicznej 
• Namiotach imprezowych i toaletach przenośnych   

 
Chemiczna charakterystyka: 

Wygląd: jasnoniebieski płyn o świeŜym zapachu 
Skład:     środki powierzchniowo czynne, naturalne kultury bakterii, substancje odŜywcze, konserwanty,  
                zapach i barwnik w wodzie 
Rejestracja: Federalna Agencja Ochrony Środowiska UBA-nr. 3087 0118  
Klasyfikacja koncentratu: Brak niebezpiecznych substancji.  
Obecność naturalnych kultur bakterii właściwe wyłącznie dla niezmienionym genetycznie, nie patogennych 
(powodujących chorobę) szczepy Grupa ryzyka 1 *.  Jogurty - kultury są w tej samej klasie. Odpowiedni do 
stosowania w restauracjach i hotelach.  
*Klasyfikacja przez Komisję biol. Pełnomocników (ABAS) do Biostoffverordnung  

 
Zastosowanie i zalecane stęŜenia   

 

Stosować: bezrozcieńczenia lub rozcieńczyć 1 : 2 z wodą 
 

Przy stosowaniu ręcznym - BACTOCLEAN ®-TOI  nanosić natryskowo na czyszczone 
powierzchnie muszli, pisuaru oraz w obrębie tych urządzeń (ściana, podłoga). JeŜeli w 
ciągu dnia nieprzyjemne zapachy dalej się utrzymują spryskać w/w powierzchnie i 
urządzenia ponownie. Mikroorganizmy aktywują się w ciągu 30 minut. 
 

Przy stosowaniu automatycznego systemu doprowadzenia – BACTOCLEAN ®-TOI  
rozcieńczyć przed napełnieniem dozownika przynajmniej 1 : 2 z wodą. 
 
Sposób działania: Aktywne mikroorganizmy rozkładają urynę i kwas moczowy, w sposób całkowity i 
bezwonny, uniemoŜliwiając powstawanie przykrych zapachów w toaletach. 
Nieprzyjemne zapachy są tłumione skutecznie. Współczynnik reprodukcji mikroorganizmów zaleŜy od 
podaŜy składników odŜywczych. Wydajność wzrasta przy podwyŜszonej temperaturze i wilgotności, 
czyli gdy intensywność przykrych zapachów jest bardziej wyczuwalna.. 

 
 
 

PowyŜsze informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich poprawności i 
kompletności.  Producent nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wynikające z niewłaściwego stosowania. 

 

Dystrybutor:     Firma KiM s.c 
                              34-300 śywiec ul.Suska 6 
                               tel/fax 33 8652210 tel kom 601 437687  
                               http://www.hwr-chemie.pl  e-mail: klinsc@poczta.onet.pl 


