
 
 
  
 
 

                                       
 

Biologische reiniger en ontgeurder voor sanitair 
 Zeer effectief reinigingsmiddel voor alle oppervlakken van sanitaire voorzieningen: vloer, goot, 

muren, douche, badkamer, spiegels, glas, wc-potten, urinoirs, rvs, chroom, marmer, oppervlakken 

van kunststof, keramiek, acrylaat, etc. 

 Verwijdert onaangename geuren van urine en fecaliën. 

 Zonder afspoelen: tijd- en geldbesparing. 

 Bevat ultra gespecialiseerde bacteriën: continue reinigende werking, vormt een bio-laag, die 

nieuwe reiniging eenvoudiger maakt, zorgt voor dieptereiniging (poreuze en onregelmatige 

oppervlakken). 

 Bevat actieve gistextracten: onmiddellijke biologische reiniging- en ontvettingswerking. 

 Tripel actie: de onmiddellijk reinigende werking van oppervlakteactieve stoffen wordt door 

enzymen en bacteriën verlengd. 

 Economisch: Wordt in oplossing van 1 tot 3% gebruikt. 

 Voorkomt stank en verstopping van riolering en afvoer. 

 pH neutraal: tast oppervlakken niet aan. 

 Tast vezels van bezems niet aan: deze blijven langer schoon en gaan niet stinken. 
 
Aangenaam geparfumeerd. Voor meer dan 95% biologisch 

afbreekbaar. Bacteriën hebben een positieve werking op 

het milieu. Bevat geen genetisch gemodificeerde 

bacteriën. Bevat geen oplosmiddelen, zuren of alkaliën. 

Niet-ontvlambaar. Bevat ultra gespecialiseerde bacteriën: 

Biologische werking van bacterieculturen zet verwijdering 

van onaangename geuren van organische stoffen door, 

vormt een bio-laag, die nieuwe reiniging gemakkelijker 

maakt. 

 

GEBRUIKERS 

Ideaal voor schoonmaak van sanitaire voorzieningen in 

industrie, verenigingen, restaurants, cafetaria’s, fast-foods, 

receptiezalen, scholen, campings, zwembaden, terminals 

van vlieghavens, etc. 

 

TOEPASSING 

Reiniging van oppervlakken: Verdun Natura Splash met 

lauw water (max. 40 °C) tot een oplossing van 1% in een 

emmer, sprayer of pistool voor schoonmaakmiddelen. 

Neem het oppervlak met een doek, borstel of spons af. 

Reiniging van vloeren: Verdun Natura Splash met lauw 

water (max. 40 °C) tot een oplossing van 1 tot 3%. Op de 

vloer m.b.v. een bezem/mop aanbrengen en inwrijven. 

Laat 5 min inwerken en neem het overbodige water af. 

Niet afspoelen. Opmerking:  

 

Giet de emmer na de reiniging in de afvoer. Voor  de juiste 

verdunning adviseren wij onze automatische 

doseerapparatuur te gebruiken. Ideaal is de benodigde 

oplossing voor een hele dag te maken. Product niet 

mengen met zure, alkalische of desinfecterende middelen. 

 

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK 

Zie aanwijzingen voor gebruik op de verpakking. 

 

EIGENSCHAPPEN 

Vorm: helderblauwe vloeistof. 

Geur: munt. 

Dichtheid: 1,005-1,010. 

pH:7,5-8,5. 
 
Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze 
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote 
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene 
menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd 
voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de 
praktijk. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien 
zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van 
componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig 
geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek. 
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