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ACTIVA BIO
RENGÖRINGSPRODUKTER
Unika biotensider, 500 gånger effektivare än vanliga tensider

100% naturliga
100% biologiskt nedbrytbart

100% säkert



HUR KAN BIOTEKNIK ANVÄNDAS INOM RENGÖRING?

Mikroorganismer rengör på samma sätt som naturen gör. 
Activa BIO fungerar naturligt, bryter ned, rengör och tar 
bort organiskt nedfall samt stärkelse, proteiner och fett. 
Mikroorganismerna rengör och bryter ner smuts i de  
minsta sprickor och de finaste repor. Activa BIO tar bort 
dålig lukt vid källan genom att bryta ner organiskt material 
som är orsaken till problemet. Mikroorganismerna är aktiva 
i upp till 5 dagar efter att produkten använts.

BIOSURF® OCH CONSORTIUM®

BIOSURF®-process är den teknik med vilken man tar fram 
biotensider som är mer än 500 gånger effektivare än  
vanliga petroleumbaserade tensider. 
CONSORTIUM®-process är den teknik där man skapar olika 
mikroorganismer som ingår i produkterna. Mikroorganis-
merna har egenskaper som tar bort dålig lukt samt bryter 
ned, rengör och tar bort organiskt nedfall samt stärkelse, 
proteiner och fett.

FÖRDELAR MED ACTIVA BIO RENGÖRINGSPRODUKTER

Effektiviteten: Fungerar naturligt, rengör på djupet, tar 
bort dålig lukt vid källan. Långtidseffekt av mikroorganis-
mer som är aktiva i upp till 5 dygn efter användning av 
produkten. 
Miljön: Miljöanpassade produkter. Tillverkade av material 
som kommer från naturen, 100 % biologiskt nedbrytbart. 
Hälsa/säkerhet: Produkterna är fria från faromärkning, 
GMO-fria. Godkända för kontakt med livsmedel. Formula 
som reducerar risken för allergiska reaktioner.
Ekonomi: Kostnadseffektiva produkter, dosering ingår i 
förpackningen vid köp av minst 6 st flaskor. Biotensider 
som är 500 gånger effektivare än ”vanliga” tensider. 

VAD ÄR BIOTEKNIK?
Bioteknologi är användande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i  
produkter, produktionsprocesser och tjänster. Vi har använt de biologiska processerna  
hos mikroorganismer i mer än 6000 år för att tillverka livsmedel som till exempel bröd,  
ost, öl samt till att konservera mat.

Sanitetsrent med inbyggd avloppsbearbetning

Högkoncentrerad gelprodukt som fäster bra även på  
vertikala ytor såsom väggar och toaletter. Förstärkt med 
högeffektiva biotensider från BIOSURF®-process som är  
500 gånger effektivare än traditionella tensider. Produkten 
har en kalkhämmande effekt. En  6-i-1-produkt  som ger en  
effektiv och komplett rengöring.

ART.NR. 30321 - 1 liter

ACTIVA BIO SANI

• Effektiv rengöring

• Förhindrar uppbyggnad av kalk och 
mineralbeläggningar

• Tar bort dålig lukt vid källan

• Underhåller avloppsrör

• Skyddande film

• Förhindrar stopp i avloppet

Allrent / Avfettning

Activa BIO All Purpose rengör alla typer av golv och ytor 
effektivt. Förstärkt med BIOSURF®- och CONSORTIUM®- 
process vilket kombinerar biotensider med mikroorga-
nismer i produkten. Unik parfym ger golv och ytor en ren 
och fräsch doft. 

ART.NR. 32061 - 1 liter

ACTIVA BIO ALL PURPOSE

• Ultrakraftig avfettning och rengöring

• Förstärkt med mikroorganismer

• För golv och ytor

• Kraftfull doftförbättrare

• Behaglig långtidsverkande parfym

Grovrent, ej skummande,  
passar skurmaskin

Rengör och polerar golv effektivt. Tar även bort svårare 
smuts. Anpassad för kombiskurmaskiner då produkten 
är lågskummande. Förstärkt med unika biotensider via 
BIOSURF®-process som är 500 gånger effektivare än  
traditionella tensider. Produkten förhindrar smuts och 
luktuppbyggnad i maskinen.

ART.NR. 33035 - 5 liter

ACTIVA BIO HIGH POWER
• Kraftfull formula, rengöring 

med koncentrerade  
ingredienser

• Speciell formula för porösa 
och slitna golv

• Ej skummande

• Håller maskinen ren och 
förhindrar igensättning

• Tar bort dålig lukt

Biologisk bearbetning av fettavskiljare

För restaurang, storkök, hotell etc. Kombinerar effektiv bio-
logisk behandling med användarvänlighet. Förstärkt med 
BIOSURF®- och CONSORTIUM®-process behandlar den 
fettavskiljare, avlopp samt alla sammankopplade rör.  
Tar bort själva källan till lukten, förhindrar stopp i avlopp 
och minskar behovet av rengöring och tömning av 
fettavskiljare. Produkten begränsar bildandet av t.ex. H2S 
(svavelväte) och andra illaluktande gaser. Lätt att använda. 
Automatisk pump gör applikationen enklare.

ART.NR. 38045 - 5 liter

 ACTIVA BIO DRAIN FORCE
• Bryter ner fett

• Tar bort dålig lukt

• Förhindrar stopp i avlopp

• Reducerar tömning av  
fettavskiljare

• Lätt att använda



ACTIVA BIO RENGÖRINGSPRODUKTER

FRÅGOR & SVAR

Är produkterna svåra att använda? 
Activa BIO-produkterna används som vanliga rengörings- 
produkter. Etiketterna har pictogram som är lätta att förstå och 
följa samt att de är färgkodade. Produkterna är inte märknings-
pliktiga (CLP) vilket gör att de är säkra att använda. 

Hur är det med hållbarheten? 
Produkterna har ett bäst-före-datum på två år, men även efter 
det så har produkten en fullgod effekt. Det som sker efter två år 
är att det blir en liten minskning av aktiva mikroorganismer.  
Utspädd produkt kan användas i sju dagar utan problem.

Är mikroorganismerna säkra att använda?
Produkterna innehåller bara goda mikroorganismer. De är 
1-klassade efter EU:s reglemente, vilket innebär att de är säkra 
för människa och natur.

Hur verksamma är produkterna?
Produkterna verkar i två steg. Först rengör de som vilket annat 
rengöringsmedel som helst, men mycket effektivare p.g.a. 
biotensider. I steg två börjar mikroorganismerna att arbeta på 
djupet i upp till 5 dagar efter rengöring. 

Varför ska jag välja Activa Bio rengöringsprodukter?
• Activa Bio fungerar naturligt, bryter ned, rengör och tar bort 

organiskt nedfall samt stärkelse, proteiner och fett

• Produkterna rengör på djupet. Mikroorganisemerna rengör 
och bryter ner smuts i de minsta sprickor och de finaste 
repor.

• Tar bort dålig lukt vid källan genom att bryta ner organiskt 
material som förorsakar dålig lukt.

• Activa Bio rengöringsprodukter är långtidsverkande.  
Mikroorganismerna är aktiva i upp till 5 dagar efter att  
produkten använts.

Unika biotensider, 500 gånger effektivare än vanliga tensider
100% naturliga

100% biologiskt nedbrytbart
100% säkert


