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Toate indicaţiile de pe fişele noastre de date corespund  
celor mai exacte cunoştine ale noastre şi experienţei, fără  
a decurge o formă de obligativitate din aceasta. Detalii  
referitoare la produs puteţi găsi în fişa de date de siguranţă  
a produsului.  RO  0918

Informaţii tehnice
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l  Nr. art. 00272
Cutie cu 12 sticle de câte spray
de 600 ml (goale)  Nr. art. 00887

Domeniul de utilizare
BIOFRESH este ideal pentru neutralizarea mirosurilor în încăperi, pe materiale textile, 
canapele și suprafeţe impermeabile. Parfumul plăcut și proaspăt de portocale/citrice se 
potrivește în toate tipurile de spaţii, în special în sanatorii, centre comerciale, birouri şi 
altele. BIOFRESH neutralizează mirosurile direct de la sursă. Mirosurile nu sunt doar 
acoperite ci neutralizate lăsând astfel o prospeţime plăcută în încăpere.

    
    

Utilizarea: 
Folosiţi BIOFRESH nediluat sau diluaţi în apă rece și curată în proporţie de până la 10 %. 
Aplicaţi soluţia BIOFRESH prin pulverizare și permiteţi produsului să acţioneze. Dacă este 
necesar, clătiţi. BIOFRESH poate fi utilizat foarte bine şi pentru textile (perdele, covoare, 
etc.) și suprafeţe impermeabile. Agitaţi bine înainte de utilizare.

Caracteristicile produsului
BIOFRESH, soluţia de neutralizare a mirosurilor pe termen lung, acţionează în 2 etape și
garantează prospeţimea încăperilor!
•  În prima fază acţionează ca orice odorizant clasic, îmbracă moleculele de miros din aer 

şi de pe suprafeţe şi oferă prospeţimea imediată.
•  În a doua fază neutralizează biologic sursa mirosurilor. Îndepărtează sursa de hrană  

a microorganismelor şi astfel previne pe termen lung dezvoltarea mirosurilor de  
descompunere.

Indicaţie
BIOFRESH nu este un odorizant clasic de încăperi. Pulverizaţi produsul doar direct pe 
sursa mirosurilor. Recomandăm DUFTSPRAY Citrus sau DUFTSPRAY Exotic Flair 
pentru utilizarea ca odorizant classic de încăperi. A se depozita la loc răcoros și uscat. 
Dacă intraţi în contact cu produsul, spălaţi bine mâinile. Evitaţi contactul cu ochii, rănile 
deschise și pielea. Înainte de utilizare, testaţi compatibilitatea produsului cu suprafaţa 
în locuri mai puţin vizibile. Produsul poate cauza reacţii alergice. Nu aduceţi produsul în 
contact cu alte produse de curăţenie. Nu inhalaţi produsul.
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