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ODOUR-EX BIO E.56 
ECOLOGISCHE PROBIOTISCHE GEUR ELIMINATOR 

Beschrijving: 
ODOUR-EX BIO E.56 is een fris geparfumeerd, geconcentreerd hybride ecologisch product voor de permanente 
verwijdering van allerlei nare geuren in keuken, sanitair, interieur en overige ruimtes. 

Eigenschappen: 
De speciale stank-neutraliserende moleculen zorgen voor een directe eliminatie van allerlei nare geuren. ODOUR-EX 
BIO E.56 bevat daarnaast microben die wanneer ze in aanraking komen met vervuiling zorgen voor enzymatische 
activiteit. Hierdoor ontstaat een uniek doorreinigend geur-neutraliserend werkingseffect waardoor zelfs de 
hardnekkigste stank permanent wordt bestreden. ODOUR-EX BIO E.56 is 100% veilig voor het milieu en bevat geen 
gevaarlijke componenten, is mild voor de huid en volkomen veilig voor mens en dier. Zeer geschikt voor dagelijks 
gebruik 

Gebruiksinstructie: 
Spray een passende hoeveelheid ODOUR-EX BIO E.56 in de omgeving van de nare geur. In (hotel)kamers waar een 
vervelende of rookgeur aanwezig is wordt geadviseerd een kleine hoeveelheid op gordijnen of meubelbekleding te 
sprayen. In afvaltonnen of containers rechtstreeks op de stankbron aanbrengen. Laat aan de lucht drogen.  

Dosering: 
ODOUR-EX BIO E.56 wordt aangebracht met behulp van de speciale duurzame Combispray. De foamstand is perfect 
voor verticale oppervlakken en met de fijne nevelspray kunnen snel grotere oppervlakken behandeld worden. Het 
product is gebruiksklaar. Bij verdunning verliest het middel aan effectiviteit en werking. 

Voordelen: 

• 100% veilig voor het milieu, mens en dier.

• 100% veilig en werkzaam op alle materialen en oppervlakken.

• Doorreinigende werking in voegen, naden en kitranden.

• Permanente verwijdering van nare geuren en stank door probiotische activiteit.

• Als foam zeer geschikt voor verticale oppervlakken.

• Zuinig in gebruik doordat herbevuiling wordt voorkomen.

• Geen beperkingen voor handling, opslag of transport.

Innovatieve duurzame technologie:  
ODOUR-EX BIO E.56 is gebaseerd op innovatieve moleculaire technologie. Al onze producten worden ontwikkeld 
conform de strenge richtlijnen van het HYGENIQ duurzaamheidsmanifest. 

Verpakking: 
HYGENIQ Professional gebruikt voor haar verpakkingen 100% Plantbased Bio-plastic. Dit unieke volledig 
hernieuwbare materiaal is daarnaast 100% recyclebaar tot waardevol post-consumer plastic. Door het gebruik van 
deze Plantbased verpakkingen wordt CO2 geabsorbeerd en de opwarming van de aarde teruggedrongen.  
• 6 x 750 ml. Combispray   Art.code: E137530 

Technische informatie: 

• Licht oranje transparante vloeistof

• pH in concentraat: ca. 8,5

Transport, hantering en opslag: 
ODOUR-EX BIO E.56 is Non classified. Er zijn geen beperkingen voor hantering, vervoer of opslag. 
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