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BIO FRESH & BIO FRESH TRIPLE ACTION® 
Mikrobiologiska medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av mikroorganismer 
som aktiveras vid kontakt med organiska rester och aktivt bryter ned dessa. Naturens egna 
och miljöriktiga lösning på problem med illaluktande avfall och spill.  

Bio Fresh Triple Action, är en vidareutveckling av Bio Fresh, innehåller även ett 
aminosyrakomplex och biologiskt nedbrytbara luktämnen som tillsammans ger effektiv och 
omedelbar likväl som långsiktig kontroll av dålig lukt från alla typer av organiskt avfall och spill 
(mjölk, uppkastning, urin, avföring, blod, sopor, etc). 

• Mikrobakteriellt medel med samma bakterieflora som återfinns i människans mag- och
tarmkanal.

• Används både för att förhindra att dålig lukt uppstår samt lösa akuta luktproblem.

• Snabbverkande luktkontroll uppnås genom ett aminosyrakomplex som binder upp och
deaktiverar alla typer av lukt från organiskt material tillsammans naturliga eteriska oljor som
maskerar redan bildade illaluktande organiska ämnen tills att permanent luktkontroll
uppnås.

• Permanent luktkontroll uppnås genom efterföljande mikrobiologisk nedbrytning av bundna
såväl som fria illaluktande ämnen.

Mikroorganismerna i Triple Action ger varaktig luktkontroll genom att bryta ned deaktiverade 
luktämnen samt genom att förhindra att nya illaluktande ämnen bildas. Mikroorganismerna i 
Triple Action konkurrerar helt enkelt ut de bakterier som förorsakar den dåliga lukten. Kemiska 
desinfektionsmedel däremot, dödar alla bakterier utan urskiljning. 
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DOSERING

Fuktiga ytor: 
Spraya Bio Fresh/Triple Action outspädd.

Torra och sugande ytor: 
Spraya Bio Fresh/Triple Action utspädd med 3 delar vatten.

RENGÖRNING

1. Fukta ytan som skall rengöras med Bio Fresh (använd handspray).

2. Fläckar bearbetas mekaniskt med borste eller liknande.

3. Låt Bio Fresh verka i 5-30 minuter.

4. Skölj efter med ljummet vatten.

5. Vid svåra luktproblem sprayas ytan åter med Bio Fresh.

Bio Fresh/ Triple Action kan även användas för luktkontroll efter rengörning med traditionella 
rengöringsmedel.

OBS! Om sura medel har använts, skölj ordentligt med vatten före Bio Fresh-behandlingen.

SKYDDSUTRUSTNING
Vid känslig hud, använd skyddhanskar.

FÖRVARING

Förvaras frostfritt i originalbehållaren.

För ytterligare information hänvisar vi till gällande säkerhetsdatablad för produkten.
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