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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0918

Overige informatie 
Doos met 12 flacons à 1 l  art.nr. 00272 
Doos met 12 handsproeiers  
à 600 ml (leeg)   art.nr. 00887 

Toepassingsbereik 
BIOFRESH is ideaal voor het neutraliseren van geuren in ruimtes, op textiel, meubelbekledingen 
en watervaste oppervlakken. De frisse geur van sinaasappel/citroen past in alle omgevingen, 
in het bijzonder in verpleeghuizen, winkels, kantoren, etc. BIOFRESH neutraliseert de geur daar 
waar ze ontstaat. Slechte geuren worden gemaskeerd, maar verdreven, waardoor een discrete 
frisse lucht de ruimte vult. 

    
    

Gebruiksaanwijzing: 
BIOFRESH geconcentreerd tot 10 % verdund met koud, helder water toepassen. BIOFRESH-
oplossing met handsproeier verdelen en laten inwerken. 
Eventueel nasproeien. BIOFRESH is voor textiel (gordijnen, tapijten, etc.) zeer geschikt en voor 
waterbestendige oppervlakken. Voor gebruik schudden.

Producteigenschappen 
BIOFRESH de geurneutraliseerder met het 2-fase lange termijneffect garandeert een uitstekende 
parfumering van de ruimte! 
•  De eerste fase werkt als een klassieke luchtverfrisser, verpakt de lucht en op de oppervlakken 

aanwezige geurmoleculen en zorgt voor onmiddellijke frisse lucht.
•  De tweede fase elimineert de biologische basis voor slechte geuren. Het ontneemt de  

micro-organismen de voedingsbasis en voorkomt daarmee voor een langere periode het  
ontstaan van bacteriële ontbindingsgeuren.

Opmerking
BIOFRESH is dus geen klassieke geurspray. Spuit het product alleen rechtstreeks op de geurbron. 
Als geurspray bevelen we DUFTSPRAY Citrus of DUFTSPRAY Exotic Flair aan. Koel en droog 
bewaren. Na contact met het product grondig handen wassen. Contact met ogen, wonden 
en huid vermijden. Alvorens toe te passen de compatibiliteit van textiel, oppervlakken op een 
onopvallende plaats testen. Kan allergische reacties veroorzaken. Vermijd contact met andere 
reinigingsmiddelen. Product niet inademen. 

Natuurlijke geurneutraliseerder 

8 102 4 126 140pH conc


