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NP Floorclean Bio
NP Floorclean Bio is een Micro Bacteriologisch mengsel.
De microben die in NP Floorclean Bio gebruikt worden zijn een meervoudig sporenmengsel dat is
ontwikkeld om zeer goede prestaties over een breed spectrum te verkrijgen van op organische afval
betrekking hebbende toepassingen. Verder bevat het reinigingsmiddelen en geurstoffen voor moppen
van vloeren en reinigen.
Toepassing.
Horeca, restaurants, supermarkten, grootkeukenbedrijven.
Selectie is uitgevoerd op basis van superieure enzymatische activiteit tegen o.a. proteïnen,
koolhydraten, en vetten. Hun gecombineerde synergetische waarde wordt aangetoond in de verbeterde
celgroei en doeltreffendheid over een breed spectrum van organische stoffen.
Zij zullen in zowel zuurstofrijke als zuurstofarme milieus presteren.
De sporengevormde microben zijn superieur in zoverre, dat zij meer bestendig zijn tegen chemische
schoonmaak middelen.
Wanneer de sporen in contact komen met hun voedselbron , produceren zij bacteriële kolonies. Deze
bacteriën verteren dan het organisch materiaal.
Terwijl de bacteriën door chemische producten kunnen worden gedood, overleven de sporen en kunnen
de bacteriële kolonies opnieuw voortplanten indien de voorwaarden gunstig worden (b.v. als het
chemische product weggespoeld wordt).
Gebruiksaanwijzing:
NP Floorclean Bio wordt geleverd voor gebruik in mop water, waarbij geen andere
reinigingsmiddelen nodig zijn. Gebruiksconcentratie: 0.1 ltr NP Floorclean Bio op 10 ltr water.
Bij drukreiniging: 15 cc per liter water.
Het mop water zal dan de bacteriën, geurstoffen en reinigingsmiddelen door laten dringen in scheuren
in de tegels, voegen, afvoerkanalen en zo voorts en zal zich door het vuil, vet en andere
verontreinigingen eten waar o.a. fruitvliegen broeden.
NP Floorclean Bio kan ook 1 : 1 verdund worden met water en dan op oppervlakken ,scheuren en
spleten gesproeid worden om het vuil op te eten en zo hinderlijke geuren weg te nemen.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot
enige aansprakelijkheid.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.
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Het is ook zeer geschikt om in urinaals en andere sanitaire oppervlakken te versproeien om snel
verontreinigingen te verteren en geuren weg te nemen.
Veiligheid:
De gebruikte microben en bacteriën komen in de natuur voor en zijn niet schadelijk voor de
gezondheid.
Aangezien in het product ook detergenten aanwezig zijn, die de huid kunnen ontvetten verdient het
aanbeveling handschoenen te dragen.
Na gebruik altijd de handen goed naspoelen met water.
Product is niet Pathogeen.
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