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Produs biotehnologic pentru curățare și deodorizare

• Elimină sursa mirosurilor neplăcute
• Curăță spațiile sanitare, pardoselile și suprafețele
• Produs biotehnologic
• Fără constrângeri VLEP

Enzysan

Expertiză în
efi cienţă biotehnologică
din 1993

Informații 
produs:

58%



DESCRIERE

Produs biotehnologic pentru curățarea și 
deodorizarea pardoselilor, spațiilor sanitare, 
suprafețelor și a locurilor urât mirositoare. Soluție de 
curățare forte, PolBio Enzysan asigură distrugerea 
mirosurilor neplăcute prin 3 mecanisme: un 
neutralizant de mirosuri, un parfum persistent și o 
combinație de enzime și bacterii benefi ce care distrug 
sursa mirosurilor.

MOD DE UTILIZARE

• Pulverizare pentru deodorizare: 2x/săptămână, 
pulverizare globală a fi ecărei unități și a pisoarelor, 
vaselor de toaletă etc... (cu pulverizatorul).

• Curățare:
- la început: timp de 1 săptămâna aplicați zilnic
- utilizare regulată: se aplică de 2x/săptămână

DOZAJ

• Pulverizare pentru deodorizare: 5% - 2 doze/spray 
• Curățare: 2% (1 doză/spray sau 5 doze/5L)

CARACTERISTICI TEHNICE

• Parfum: mentă
• Culoare: roșu
• pH soluție pură: 7,0 ± 0,5
• Aspectul produsului poate varia semnifi cativ în 

funcție de condițiile ambientale (temperatură, 
lumină etc...) Aceste variații nu alterează calitățile 
produsului. Agitați recipientul pentru a redobândi 
un aspect omogen.

MOD DE PĂSTRARE

Păstrați produsul închis în ambalajul original. A se feri 
de îngheț. 

INFORMAȚII ECOLOGICE

• Produs biodegradabil (CE 648/2004)
• Ambalaj 100% reciclabil
• Materii prime de origine regenerabilă: 58 %

AMBALAJE

Produs biotehnologic pentru curățare și deodorizare
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Enzysan

Condiții de livrare Cod 
Referință

Cod EAN

Butoi 200 litri 2102895 5411283219587

Bidon 10 litri 2103023 05411283212304

Carton 2x5 litri 2102958 05411283215893

Carton 6x1 litru 2102944 05411283214490

Etichetă spray 9700870

200L 2x5L 6x1L10L


