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I samarbete med världsledande forskningsföretag 
inom enzymteknologi har vi tagit fram Biotech-
serien. En serie av rengöringsprodukter som byg-
ger på customfitting av mikroorganismer för att 
optimera specifika rengörings egenskaper. Den 
här symbolen är vårt kännetecken för att produk-
ten arbetar med mikroorganismer.

Bioteknik är något du stöter på dagligen - en 
tallrik yoghurt vid frukostbordet, en lättöl till 
lunchen, eller en macka till mellanmålet. Bio-
teknologiska processer har använts i många år 
för framställning av t ex bröd, öl och vin.  
 
I vår Biotech-serie använder vi goda bakterier 
som är helt ofarliga för miljö och hälsa för att 
bryta ner smuts, fett och dålig lukt. Våra bakte-
rier eliminerar helt enkelt ut de smutsiga och 
illaluktande bakterierna.  
 
Organic Fix Allrent har en dubbelverkande 
effekt där den både rengör och skapar en 
smutsavvisande yta. Organic Fix Odörätare 
har en kraftfull effekt mot illaluktande organis-
ka ämnen. Organic Wash tar mycket effektivt 
bort illaluktande proteiner ur kläder och tyger 
så som svett, urin m.m.

När du städar med Biotech ska du tänka på 
några saker för att bakterierna ska göra ett så 
effektivt arbete som möjligt:

• Vid både daglig manuell städning och vid ma-
skin städning - öka doseringen de fyra första 
dagarna.  
 
• Använd ljummet vatten - bakterierna mår bäst 
då.

• Organic Fix Allrent ger bäst resultat om den 
får verka någon minut på underlaget.    

• Färdigblandad produkt bör förbrukas inom 7 
dagar. 

• Processen fungerar inte i kombination med 
desinficerande, starkt alkaliska eller sura 
medel.

PLS Organic fix Odörätare innehåller speciellt anpassade 
aktiva mikroorganismer för eliminering av dålig lukt. Organic 
Fix odörätare tar effektivt bort otrevliga lukter från organiska 
ämnen såsom svett, urin, matrester o.s.v. 
Odörätaren kan användas på alla material som tål vatten. 

Var noga med att spraya med riktad verkan mot området 
som ska behandlas. Undvik dimning rakt ut i luften. Upprepa 
behandlingen tills all lukt är borta. 
Processen fungerar inte i kombination med desinficerande, 
starkt alkaliska eller sura medel.

pH ca: 7   

Organic fix Allrent innehåller speciellt anpassade aktiva mik-
roorganismer för rengöring av hårda ytor. Organic Fix Allrent 
har en dubbelverkande effekt där den både rengör och skapar 
en smutsavvisande yta.

Dosering:
25% lösning i ljummet vatten de 4 första dagarna. Därefter:
Daglig städning: 100ml till 10 liter vatten.
Kombiskurmaskin: 50ml till 10 liter ljummet vatten. Öka dose-
ringen vi hårt nedsmutsade ytor.

Tänk på att bästa resultat uppnås om produkten får verka 
någon minut på underlaget. Processen fungerar inte i kombi-
nation med desinficerande, starkt alkaliska eller sura medel.

Färdigblandad produkt bör förbrukas inom 7 dagar.

pH ca: 7 

Innehåller speciellt anpassade aktiva mikroorganismer för tvätt 
av illaluktande textilier som t.ex. idrottskläder. Organic Wash 
har en dubbelverkande effekt där den både rengör och elimi-
nerar otrevliga lukter från organiska ämnen så som svett och 
urin. Även gamla välanvända sportkläder blir som nya.   
 
pH ca: 7
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Art Nr: 7110

Art Nr: 7101

Art Nr: 7115

Art Nr: 7105

Art Nr: 7114

Art Nr: 7112

En serie rengöringsprodukter från PLS

ORGANIC FIX ALLRENT

ORGANIC WASH FLYTANDE TVÄTTMEDEL

ORGANIC FIX ODÖRÄTARE


