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TERMÉSZETES
TISZTÍTÁS

Pálmaolajat
Parabént
Klórt

TERMÉKKATALÓGUS

TERMÉSZETES TISZTÍTÁS VEGYSZERMENTESEN
Az emberiség életkörülményeinek javításához,
mindennapi
problémáinak
megoldásához
mesterséges anyagok és vegyszerek sokaságát
fejlesztette ki a civilizáció kezdete óta. Bár a fejlődés
töretlen, és ezen anyagok többnyire alkalmasak a
feladatra, amelyre szánták őket, a nagy többségük
természetre káros, természetidegen vegyület.
Az a tény hogy a természet komplex folyamatai
a tudomány számára mind a mai napig jórészt
ismeretlenek, mindig megakadályozta az embert
azon törekvésében, hogy könnyen és egyszerűen
férjen hozzá biztonságos, hatékony és természetbarát
anyagokhoz.
Az SZB Víz és Környezettechnológia Kft. és partnereinek élvonalbeli biotechnológiai
szolgáltatásai és termékei feltárják a világ előtt a természet laboratóriumának titkait,
bevezetjük a világot a környezetvédelem és a környezettudatos háztartás új világába.
Társaságunk elkötelezett a környezetvédelem területén így üzleti filozófiánkna is
tekintjük, hogy megfizethet , kiváló minőségű termékeket forgalmazzunk. Célunk a
lakosság szemléletformálása mellett azon termékek biztosítása, amelyek használatával egy
háztartás (akár családi ház, akár társasház, akár lakótelepről legyen szó) napi működése
során használt összes vegyszertartalmú termék kiváltható legyen hasonló árfekvésű,
ellenben a környezetre, kisgyerekekre, kisállatokra semmiféle veszélyt, kockázatot nem
jelentő termékekkel.
Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy termékeink kizárólag a természet erejét felhasználva
végezzék a feladatukat.

BUG

ÁGYAK ÉS MATRACOK ÉLŐSKÖDŐINEK
TÁVOLTARTÁSA TERMÉSZETES ÚTON

A BIOFORCE BUG illóolaj alapú termék alkalmazásával megelőzhetők az ágyi
élősködőktől származó kellemetlen csípések. Ezek a rovarok napközben nem tartózkodnak
az ágyban, az éjszaka folyamán, szag alapján keresik meg áldozatukat. A termék 100%-ban
biológiai úton lebomló összetevőket tartalmaz, nem toxikus és nem veszélyes, nem jelent
kockázatot kisgyermekek, vagy a háziállatok számára sem.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Természetes, biztonságos és hatékony módszer az ágyi élősködőktől származó éjszakai
rovarcsípések elkerülésére, hogy éjszakái nyugodt alvással teljenek
• Segít távol tartani a matractól a különböző élősködőket (poloskák, atkák, pókok stb.
• Kellemes illatú, biztonságos, egészségre nem káros, 100%-ban biológiai úton lebomló
Termékösszetétel: citromfű olaj, rozmaring olaj, levendula olaj, muskátli kivonat, víz

STREAM

Kiszerelés:
500 ml

TERMÉSZETES ALAPÚ HATÉKONY ENZIMKOMPLEX
SZŐNYEGEK TISZTÍTÁSÁRA

A BIOFORCE STREAM egy 100% természetes, enzimalapú folteltávolító szer, mely
lebontja a szöveten foltot okozó szerves szennyeződéseket. Mérnökeink olyan természetes,
és környezetbarát enzimrendszert fejlesztettek ki, mely alkalmas proteinek, szénhidrátok,
olajok és zsírok lebontására, mind természetes, mind műszálas anyagokon. A termék 100%ban biológiai úton lebomló, nem toxikus és nem veszélyes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fellazítja és eltávolítja a szennyeződéseket, még a szövetek belsejében is.
• A legtöbb szerves eredetű szennyezőanyag, így olaj-, zsír-, kávé-, utcai piszok-, olaj-, vér-,
és borfoltok eltávolítására egyaránt alkalmas.
• Nem mérgező, kizárólag környezetbarát összetevőket tartalmaz.
• Nem veszélyezteti a kisgyermekeket és a háziállatokat
Termékösszetétel: illóolajok, GMO-mentes enzimek, biológiailag lebomló nedvesítő szerek, víz

SPOT

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

FOLTELTÁVOLÍTÁS TERMÉSZETESEN

A BIOFORCE SPOT egy természetes eredetű enzimeken alapuló folteltávolító, mely
nagy hatékonysággal bontja le és távolítja el a szennyeződéseket a szövetek mélyéről is.
Mérnökeink olyan környezetbarát, és kizárólag természetes összetevőket tartalmazó keveréket
állítottak elő, mely egyszerre képes mind a proteinek, mind a szénhidrátok, zsírok, és olajok
eltávolítására, természetes anyagú és műszálas szövetekből egyaránt. Ez a keverék tökéletes
folteltávolító rendszert alkot, 100%-ban biológiai úton lebomló, nem toxikus, és nem veszélyes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fellazítja és eltávolítja a szennyeződéseket, még a szövetek mélyéről is
• A legtöbb szerves eredetű szennyezőanyag, így olaj-, zsír-, kávé-, utcai piszok-, olaj-, vér-,
és borfoltok eltávolítására egyaránt alkalmas
• Nem mérgező, kizárólag környezetbarát összetevőket tartalmaz
• Nem veszélyezteti a kisgyermekeket és a háziállatokat
Termékösszetétel: illóolajok, GMO-mentes enzimek, biológiailag lebomló nedvesítő szerek, víz

Kiszerelés:
500 ml

CLEANSE

HATÉKONY PADLÓFELMOSÓ ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ
TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL

A BIOFORCE CLEANSE tisztítószer, hatékony az olaj- és zsírfoltok eltávolításában.
Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Igen nagy hatékonyságú tisztítóerő
zsírfoltok, egyéb foltszerű szennyeződések, por, kosz eltávolításában. Épített felületek széles
skáláján alkalmazható.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Környezetbarát formula a valódi tisztaság elérésére
• Nem toxikus nem mérgező
• Illatanyag mentes
• Biztonságos és könnyű használat
Termékösszetétel: illóolajok, GMO-mentes enzimek, biológiailag lebomló nedvesítő szerek, víz

DESCALER

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml, 1000 ml

HATÉKONY VÍZKŐELTÁVOLÍTÁS TERMÉSZETESEN

A BIOFORCE DESCALER természetes hatóanyagokból álló hatékony vízkőoldó,
valamint egyéb lerakódott kalcium-, magnézium- és vasvegyületek eltávolítására kiválóan
alkalmas tisztítószer. A termék hatóanyagai természetes gyümölcssavak, amelyek a
felület tisztítása után gondoskodnak annak tisztántartásáról, hatékonyan védik a felületet
az újbóli lerakódásoktól. A BIOFORCE DESCALER 100%-ban biológiai úton lebomló,
természetes hatóanyagú termék a WC-k, és a lefolyó csővezetékek tisztántartásában, és
lerakódásmentesítésében is kiválóan alkalmazható.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Környezetbarát formula, amely könnyedén oldja a vízkő és egyéb lerakódásokat
• Nem mérgező és nem veszélyes
• Biztonságos és könnyen kezelhető
Termékösszetétel:
biológiai úton lebomló fermentációs szerves savak, gyümölcssavak, illóolajok, víz

FLUSH

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

WC TISZTÁNTARTÁSA KEMIKÁLIÁK NÉLKÜL

A BIOFORCE FLUSH egy természetes eredetű termék, mely eltávolítja a kálcium,
húgysav és vas lerakódásokat, és megakadályozza későbbi kialakulásukat. A BIOFORCE
FLUSH rendszeres alkalmazásával a lefolyócsövek 95-100%-ban felszabadítják, és tisztán
tartják a lefolyó csöveit a dugulásoktól. Ez növeli a csatornavezetékek élettartamát, csökkenti
a fenntartási költségeit. A BIOFORCE FLUSH egy biztonságos alternativa a durva savakkal
szemben, és megakadályozza a WC-k és piszoárok dugulását, eltávolítja a rozsdát, és
megakadályozza a tartály falán a lerakódásokat és a kellemetlen szagokat.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Megszűnteti és megakadályozza a cső dugulásokat
• Tisztítja és tisztán tartja WC-jét
• Biztonságos és természetes eredetű termék
• Eltávolítja a rozsdát, és megakadályotta a tartály falán a lerakadásokat, és a kellemetlen szagokat
• Csökkenti a fenntartási költségeit
Termékösszetétel: fermentációs szerves savak, gmo-mentes természetes enzimek, illóolajok, víz

Kiszerelés:
750 ml

STAINLESS STEEL

ROZSDAMENTES ACÉLFELÜLETEK
TERMÉSZETES EREDETŰ TISZTÍTÓSZERE

A BIOFORCE STAINLESS STEEL növényi olajszármazékok és természetes eredetű
hidrotópok keverékéből kifejlesztett rendszer, mely hatékonyan távolítja el a zsírt az olajat és
a koszt a fém felületéről. A felület tisztítása után a termék védőbevonatot képez a felületen,
amennyiben nem távolítják el. A termék kizárólag 100 %-ban biológiai úton lebomló és
természetes eredetű összetevőket tartalmaz.
A termék alkalmazásának előnyei:
• 100%-ban biológiai úton lebomló
• gyermekekre, háziállatokra, növényekre nem veszélyes
• a hatóideje néhány perc
• alkalmazása könnyű és veszélytelen
Termékösszetétel: biológiai úton lebomló fermentációs szerves savak, illóolajok, víz

FOG

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

ZSÍR ÉS EGYÉB SZERVES SZENNYEZŐDÉSEK
ELTÁVOLÍTÁSA A FELÜLETEKRŐL TERMÉSZETESEN

A BIOFORCE FOG speciális, nagyhatékonyságú enzimek, illóolajok, és
nedvesítőszerek keveréke. Az enzimek sikeresen biztosítják az olajos és egyéb makacs
szennyeződések lebontását, tiszta felületet hagyva maguk után. Kizárólag természetben
is megtalálható összetevőket tartalmaz, emiatt környezetbarát, 100%-ban biológiailag
lebomló, nem mérgező, és alkalmazása kockázatmentes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Nem veszélyes, nem mérgező
• Makacs olajszennyeződéseket is feloldja és lebontja
• Természetes úton, kockázatmentesen fejti ki hatását
• 100%-ban biológiaialag lebomló
Termékösszetétel: biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, GMO-mentes enzimek, illóolajok, víz

VCP

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

MŰANYAG FELÜLETEK HATÉKONY VÉDELME ÉS ÁPOLÁSA

A BIOFORCE VCP egy vízbázisú emulzió, ami PVC felületek (bútorok, gépjárművek
műszerfala, stb.) tiszítását és védelmét biztosítja. Védi a műanyag felületeket az UV sugárzás
káros hatásaitól, és késlelteti a műanyagok elöregedését. Az emulzió alapját egy nem éghető
anyagú folyadék adja.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Vízbázisú, nem gyúlékony
• Védelmet biztosít a műanyagoknak az UV-fény okozta degradáció ellen,
késlelteti elöregedésüket
• Használata egyszerű
Termékösszetétel: illóolajok , canola olaj, lebomló nedvesítő szerek, víz

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

MATTRESS CLEANER

ÁGYMATRACOK TISZTÍTÁSA
TERMÉSZETES ÚTON

A BIOFORCE MATTRESS CLEANER egy enzimatikus tisztítószer, melyet ágymatracok
tisztítására fejlesztettek ki szakembereink. A termék természetes úton képes a különböző
eredetű, foltot okozó szennyezések eltávolítására. A termék enzimrendszere kifejezetten
fehérjék, szénhidrátok, olajok és zsírok okozta foltok eltávolítására alkalmas, legyen
az ágymatrac akár természetes, akár szintetikus anyagból. Kizárólag természetben is
megalálható összetevőket tartalmaz, emiatt környezetbarát, 100%-ban biológiailag lebomló,
nem mérgező, és alkalmazása kockázatmentes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Mélyen a matrac belsejében is tisztít biológiai hatásmechanizmusával
• Zsír-, olaj-, kávé, bor-, gyümölcs-, utcai piszok-, vérfoltok és sok más szerves eredetű
szennyeződés okozta foltok eltávolítására alkalmas
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát.
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot.
Termékösszetétel: biológiai úton lebomló fermentációs szerves savak, illóolajok, víz

LAUNDRY SOAP

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

TERMÉSZETES ALAPÚ MOSÓSZER

A BIOFORCE LAUNDRY SOAP egy természetes eredetű enzimeken alapuló mosószer,
mely nagy hatékonysággal képes a textíliák foltszennyezéseinek lebontására, eltávolítására.
Mérnökeink olyan környezetbarát, és kizárólag természetes összetevőket tartalmazó
keveréket állítottak elő, mely egyszerre képes mind a proteinek, mind a szénhidrátok,
zsírok, és olajok eltávolítására, természetes anyagú és műszálas szövetekből egyaránt. Ez a
keverék egyedi tisztíttórendszert alkot, 100%-ban biológiai úton lebomló, nem toxikus, és
nem veszélyes. Enzimrendszere továbbá segít megelőzni a ruhák kibolyhosodását. A termék
foszfátokat nem tartalmaz.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Hatékony és egyben környezetbarát mosószer
• Friss illatot kölcsönöz a ruháknak, és mérsékli a szövetek elektrosztatikus feltöltődését
• Hipoallergén
Termékösszetétel: biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, GMO-mentes enzimek, illóolajok, víz

POT&PAN

Kiszerelés:
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

TERMÉSZETES ALAPÚ MOSOGATÓSZER
AZ ÖN KONYHÁJÁBA

A BIOFORCE POT&PAN enzimek, illóolajok és természetes kivonatok keveréke, amely
képes a zsírok és olajok eltávolítására az edények faláról. A termékünk 100%-ban természetes
összetevőkből készül, és 100%-ban biológiai úton lebomló.

A termék alkalmazásának előnyei:
• Környezetbarát formula, amely valóban eltávolítja a ráégett zsíros szennyeződéseket
• Nem mérgező és nem veszélyes
• Biztonságos és könnyen kezelhető

Termékösszetétel: biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, GMO-mentes enzimek, illóolajok, víz

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

DISH DETERGENT

TERMÉSZETES ALAPÚ MOSOGATÓSZER
MOSOGATÓGÉPEKBE

A BIOFORCE DISH DETERGENT illóolajok és természetes kivonatok keveréke, amely
képes a zsírok és olajok eltávolítására lakossági és ipari mosogatógépekben. A termékünk
100%-ban természetes összetevőkből áll, és 100%-ban biológiai úton lebomló.

A termék alkalmazásának előnyei:
• Környezetbarát formula, amely hatékonyan távolítja el a ráégett zsírokat
• Nem mérgező és nem veszélyes
• Biztonságos és könnyen használható
• 100%-ban biológiai úton lebomló habzásszegény formula
Termékösszetétel: biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, GMO-mentes enzimek, illóolajok, víz

LAUNDRY BRIGHTENER

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

TERMÉSZETES FEHÉRÍTŐSZER
FEHÉR RUHÁK MOSÁSÁHOZ

A BIOFORCE LAUNDRY BRIGHTENER egy teljesen természetes eredetű
enzimatikus fehérítőszer, melyet fehér ruhák mosásakor a mosógépbe kell adagolni.
Környezetbarát enzimatikus formulája segít a fehér ruhák tisztításában, ragyogóan fehér
színük megtartásában.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Hatékony és egyben környezetbarát fehérítőszer
• Világosabbá, fehérebbé teszi kedvenc fehér ruháit
• Hipoallergén, csak természetes összetevőket tartalmaz
Termékösszetétel:
biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, GMO-mentes enzimek, illóolajok, víz

METAL

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

TERMÉSZETES ALAPÚ FÉMOXID-ELTÁVOLÍTÓ

A BIOFORCE METAL természetes gyümölcssavakon és természetes komplexeken
alapuló készítmény alkalmazásának célja az oxidok eltávolítása fémfelületekről (pl. réz-,
alumínium-, bronzfelületekről). Alkalmazása kockázatmentes és biztonságos, a fémfelület
károsítása nélkül távolítja el az oxidokat. Gravírozott vasfelületről a minta károsítása nélkül
távolítja el a rozsdát.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Számos fémfajta felületéről eltávolítja az oxidokat
• Természetes összetevőinek (gyümölcssavak, és nem veszélyes vegyületek) köszönhetően
alkalmazása nem veszélyes
• Nem teszi tönkre a kezelt fémen a véseteket, gravírozást
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű szerves (gyümölcs)savak és
kelátképzők, illóolajok, víz

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

RUST

ROZSDAMENTESÍTÉS TERMÉSZETES ÚTON

A BIOFORCE RUST rozsda eltávolítására kifejlesztett, biotechnológiai termék,
melynek hatóanyagát gyümölcssavak és természetes komplexképző vegyületek adják.
Használata egyszerű és biztonságos, a fémfelület károsítása nélkül távolítja el a rozsdát.
A gravírozott minták is épségben megmaradnak a kezelt felületen. A termék két lépésben hat:
az első lépés az oxidréteg leválasztása a felületről, a második lépésben a termék hatóanyagai
oldatban tartják a leválasztott oxidot, és megakadályozzák az újbóli lerakódását.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Leoldja a rozsdát a vas és vasötvözetek felületéről
• Csővezetékekben is használható
• Alkalmazása biztonságos: kizárólag természetes gyümölcssavakat és környezetre és
egészségre nem veszélyes vegyületeket tartalmaz
• Nem károsítja a gravírozott mintákat
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű szerves (gyümölcs)savak és
kelátképzők, illóolajok, víz

SURFACE

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

TERMÉSZETES FELÜLETTISZTÍTÓ
FA-, KŐ-, FÉM- ÉS MŰANYAG BÚTOROK TISZTÍTÁSÁRA

A BIOFORCE SURFACE természetes illóolajok és nedvesítő szerek keverékéből
alkotott rendszer, melyet szakembereink arra fejlesztettek ki, hogy a különböző anyagokból
(fém, fa, műanyag, kő) készült bútorok felületére került szennyeződéseket, hatékonyan,
vegyszermentesen eltávolítsa. Legyen por, kosz vagy zsíros szennyeződés, a termék alkotói
felodlják, és csíkoktól, maradványoktól mentesen tisztítják a felületet. Kizárólag természetben
is megalálható összetevőket tartalmaz, emiatt környezetbarát, 100%-ban biológiailag
lebomló, nem mérgező, és alkalmazása kockázatmentes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Vegyszermentes, fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék
• Hipoallergén, vegyszerekre allergiásak is jó eséllyel használhatják
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű illóolajok, 100%-ban
biodegradálható nedvesítőszerek, GMO-mentes enzimek, víz

LCP

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

BŐRÁPOLÁS ÉS -TISZTÍTÁS HATÉKONYAN
KÖRNYEZETBARÁT, 100%-BAN BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ TERMÉK

A BIOFORCE LCP egy vízbázisú emulzió, mely bőrfelületek (bútorok, autóülések)
tisztítására, valamint kiszáradás, vegyi anyag, vagy UV-fény elleni védelmére szolgál.

A termék alkalmazásának előnyei:
• Tisztítja és védi a bőrfelületeket
• Nem gyúlékony
• Védi a bőrfelületet a káros UV-sugárzástól, savaktól, oxidálószerektől
Termékösszetétel: illóolajok , canola olaj, lebomló nedvesítő szerek, víz

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

SOS5300
HYDROCARBON

ÁSVÁNYI OLAJSZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA
GYORSAN ÉS HATÉKONYAN

Az SOS 5300 különféle felszíni ásványi olajszennyezések (pl. betonra, térkőre kifolyt
gázolaj, motorolaj, szerszámolaj, egyéb olajfajták) eltávolítására alkalmas, hatóanyaga egy
természetes növényi kivonat, valamint egy enzimrendszer és 12 olajbontó mikrobatörzs
speciális kombinációja. A akon sűrítményt tartalmaz, melyben a mikrobák inaktívak! Tiszta
vízzel hígítandó, a mikrobákat a hígítás aktiválja!
A termék alkalmazásának előnyei:
• Rendkívül gyorsan, néhány nap alatt eltávolítja betonjáról, térkövéről a zavaró, kiömlött
olajszennyeződést
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát,
környezetben 100%-ban biológiailag lebomló.
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
Termékösszetétel: Hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek, víz

GREASE TRAP
GUARDE

Kiszerelés:
200 ml, 500 ml, 1000 ml

OLAJFOGÓK ÉS ZSÍRFOGÓK KARBANTARTÁSA
VEGYSZEREK NÉLKÜL BIOLÓGIAI MÓDSZERREL

A Grease Trap Guarde egy olyan, kizárólag természetes összetevőket tartalmazó
mikrobiológiai rendszer, mely speciálisan az olaj- és zsírfogókban lerakódott zsír- és
olajszennyezés eltávolítására készült. A rendszer működésének alapja, hogy a zsírok és
olajok a termék fő hatóanyagát jelentő mikroorganizmusok számára táplálékot jelentenek,
így eltávolításuk természetes, biológiai úton történik. Ez teszi lehetővé, hogy az éttermi, vagy
háztartási olaj- és zsírfogók környezetre ártalmas vegyületek alkalmazása nélkül is tartósan és
jó hatásfokkal üzemeljenek, a karbantartási igényüket pedig az üzemeltető minimalizálni tudja.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Jelentősen csökken az olajfogó, zsírfogó szippantási/karbantartási gyakorisága és ezáltal éves költsége
• Jelentősen csökken az olajfogó, zsírfogó zavaró bűzhatása
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék

Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek, víz

TRUCK-CLEAN

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

TISZTA TEHERAUTÓ VEGYSZERMENTESEN

A BIOFORCE TRUCK-CLEAN egy nagyhatékonyságú olaj- és zsíroldó készítmény,
amelyet tehergépjárművek gyors és hatékony tisztításához fejlesztettek ki mérnökeink.
Környezetbarát sampon teherautók és kamionok tisztításához, 100%-ban biológiailag
lebomló, fermentációval előállított termékünk olajbontó enzimek, illóolajok és természetes
eredetű hidrotópok keverékére épülő rendszert alkot. A hidrotópok mikroméretűre aprítják az
olaj- és zsírképleteket, nagy felületen hozzáférést biztosítva az enzimeknek azok bontásához.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Magas tisztítási hatékonyság
• Könnyen alkalmazható, gyors és hatékony eredmény elérésére lehetünk képesek a termékkel
• Környezetbarát, 100%-ban biológiailag lebomló összetevőket tartalmaz
Termékösszetétel: illóolajok, GMO-mentes enzimek, lebomló nedvesítő szerek, víz

Kiszerelés:
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

POLISH

POLÍROZÁS VEGYSZERMENTESEN

A BIOFORCE POLISH fermentációval készült, természetes alapú alkotókból álló,
100%-ban biodegradálható, környezetbarát polírozószer és autópaszta, amely gépkocsik
felületének polírozására, festett felületek UV-fény, sav, vagy oxidáció elleni védelmére
szolgáló környezetbarát készítmény.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék
• Amellett, hogy polírozásra használható, védelmet biztosít az UV-fény, savkár
vagy oxidáció ellen
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű illóolajok, 100%-ban
biodegradálható nedvesítőszerek, GMO-mentes enzimek, víz

CAR SHINE

Kiszerelés:
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

KÖRNYEZETBARÁT FELÜLETVÉDŐ WAX
FORRADALMI AEROSPACE FORMULÁVAL

A BIOFORCE CAR SHINE fermentációval készült, természetes alapú alkotókból álló,
100%-ban biodegradálható, környezetbarát paszta, mely működése a forradalmi aerospace
formulán alapul. Vékony védőbevonatot létrehozva csökkenti a karcok okozta esztétikai hibák
zavaró hatását, egy vékony védő lm kialakításával nagyobb védelmet biztosít a lakkrétegnek
a jövőbeni karcolásokkal szemben.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék
• Aerospace formula
• a lakkréteg védelmét erősíti
• Használata egyszerű
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű illóolajok, 100%-ban
biodegradálható nedvesítőszerek, GMO-mentes enzimek, víz

WASH&WAX

Kiszerelés:
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

KÖRNYEZETBARÁT, 100%-BAN BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
AUTÓSAMPON A TERMÉSZET LABORATÓRIUMÁBÓL
FORRADALMI AEROSPACE FORMULÁVAL

A BIOFORCE WASH&WAX fermentációval készült, természetes alapú alkotókból
álló, 100%-ban biodegradálható, környezetbarát autósampon, mely működése a forradalmi
aerospace formulán alapul. Egyszerre tisztítja az autót és biztosít védelmet a lakkréteg
számára. Védő lmréteget hoz létre a lakk felületén, ezáltal segít megőrizni annak esztétikai
értékét, rendszeres alkalmazás esetén. UV, savak, és oxidáció elleni védelmet biztosít,
emellett csillogóvá teszi a jármű lakkrétegét.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
• Aerospace formula
• Egyszerre tisztít, és biztosít oxidáció, UV-, és savkárosodás elleni védelmet
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát.
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot.
Termékösszetétel: fermentációs úton kinyert természetes eredetű illóolajok, 100%-ban
biodegradálható nedvesítőszerek, GMO-mentes enzimek, víz

Kiszerelés:
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

ALUMI

KÖRNYEZETBARÁT, 100%-BAN BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
KÖNNYŰFÉM FELNITISZTÍTÓ

A BIOFORCE ALUMI teljesen természetes, növényi eredetű termék, amely megkíméli Önt az
alufelni órákig tartó sikálásától és egészségre káros vegyszerek használatától. Alkalmazható alumínium,
króm, réz, szénacél és rozsdamentes acél felületeken. A BIOFORCE ALUMI teljesen természetes alapú,
nem mérgező, környezetbarát, alumínium és egyéb fémek tisztítószere, mely visszaadja a csillogást
és a ragyogást a fémnek. A termék szintén tökéletesen alkalmazható az olyan tárgyak tisztításához,
mint alumínium hajó alkatrészek, dísztárcsák, könnyűfém felnik, kupák valamint egyéb fémtárgyak. A
termék egy teljesen természetes növényi eredetű szerves sav és enzim keverék, mely meggyorsítja a
szénhidrogének és egyéb szerves szennyeződések eltávolítását az alumínium és más fémek felületéről,
és visszaadja, és a védőoxid-réteg megújításával fokozza a fém eredeti ragyogását és színét.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
• Egyszerre tisztít, és biztosít oxidáció, UV-, és só- és savkárosodás elleni védelmet
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát,
környezetben 100%-ban biológiailag lebomló.
• Gyermekek és háziállatok számára sem jelent a termék alkalmazása egészségügyi kockázatot.
Termékösszetétel: természetes eredetű szerves savak, glükoheptán sav, poliglikozid, természetes enzimek

GRILL

Kiszerelés: 500ml,
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

ODAÉGETT ZSÍROS SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSA
TERMÉSZETES ÚTON, HATÉKONYAN

A BIOFORCE GRILL egy enzimatikus tisztító formula mely speciálisan emészti fel az
odaégett zsírt és szennyeződésket, természetes alapanyagok felhasználásával, természetes
módon. Szakembereink olyan környezetbarát, és kizárólag természetes összetevőket
tartalmazó keveréket állítottak elő, mely képes mind a proteinek, mind a szénhidrátok, zsírok,
és olajok eltávolítására fém felületekről.. A termék technológiája újraértelmezi a zsíroldás
műveletét. A termék 100% -ban biológiailag lebontható, nem toxikus és nem veszélyes.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Természetesen módon távolítja el a zsírt és a szennyeződéseket fémfelületekről
• Biztonságos és hatékony
• Biológiailag lebomló, nem toxikus és nem veszélyes
Termékösszetétel:
illóolajok, GMO-mentes enzimek, biológiai úton lebomló nedvesítő szerek, víz

C-5 ODOR
NEUTRALIZER

Kiszerelés:
100 ml, 500 ml

SZAGTALANÍTÁS VEGYSZERMENTESEN ÉS HATÉKONYAN

A C-5 Odor Neutralizer egy természetes botanikai termék, mely a különféle
szervesanyagok bomlásából származó szagokat semlegesíti. A szervesanyagok bomlásakor
keletkező szagokat többnyire a proteineket és egyéb szerves vegyületeket bontó baktériumok
anaerob (oxigén nélküli) légzése okozza, ekkor ugyanis a mikroorganizmus a légzéshez
szükséges oxigént a bontandó szerves vegyületből vonja el, amelynek eredménye a különböző
szaghatással bíró vegyületek keletkezése.A C-5 Odor Neutralizer használata esetén a szerves
vegyületek bontása egy más biokémiai úton történik, így a szaganyagok nem szabadulnak fel.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Azonnali szagmegkötést, és hosszan tartó szagmegelőző hatást biztosít
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát,
környezetben 100%-ban biológiailag lebomló.
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.

Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek, víz

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

POND PURE

KERTI TAVAK ALGAMENTESÍTÉSE VEGYSZER NÉLKÜL

A Pond Pure egy növényi kivonatokból nyert létfontosságú nyomelemeket tartalmazó,
100%-ban természetes eredetű mikroorganizmus-enzim termék, mely alkalmazása, speciális
működési mechanizmusaival megállítja a tavakban a víztestben található planktonikus algák
burjánzását, visszaszorítja a számukat, és hosszú távú védelmet nyújt az újbóli burjánzásokkal
szemben.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Akár már néhány napon belül látványos hatás érhető el
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát,
környezetben 100%-ban biológiailag lebomló
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék
Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek, víz

BIOCLEAN
SEPTIC

Kiszerelés: 200 ml, 500 ml,
1000 ml, 3000 ml, 5000 ml

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS VEGYSZERMENTESEN
TERMÉSZETES MIKROORGANIZMUSOKKAL

A Bioclean Septic természetes eredetű szennyvíztisztító mikrobakészítmény, mely
emésztő- és szikkasztógödrök szennyvizének tisztítására, zsírtalanítására, szagmentesítésére
szolgál. Lefolyók és csővezetékek bűzmentesítésére, dugulások megelőzésére szintén
kiválóan alkalmas, vegyszermentes megoldást biztosít.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Rendkívül gyorsan, néhány nap alatt eltávolítja betonjáról, térkövéről a zavaró, kiömlött
olajszennyeződést
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát,
környezetben 100%-ban biológiailag lebomló.
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
Termékösszetétel: Hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek, víz

BIOCLEAN
COMPOST

Kiszerelés:
500 g. 1000 g, 2000 g

A TÖKÉLETES KOMPOSZTÁLÁS
MIKROORGANIZMUSAI TERMÉSZETES FORRÁSBÓL

A komposzt növényi eredetű hulladékok és biológiailag bontható szerves hulladékok baktériumok
és gombák által biodegradált végterméke, végső fázisban kiváló humusztartalmú talajjavító anyag. Hasznos
mikrobáink és enzimeink a komposztálás folyamatának összes részfolyamatát gyorsítják és hatékonyabbá
teszik, hogy Ön gyorsabban tudjon szerves hulladékából jobb minőségű komposztot készíteni. A Bioclean
Compost a fent felsoroltakon kívül tartalmazza a lebontást végző mikroorganizmusok optimális életfeltételei
megteremtéséhez szükséges tápanyagokat és nyomelemeket. A terméket vízzel keverve a trágyahalom
tetejére spriccelve a baktériumok azonnal megkezdik az anyagcserét, azaz a halom szervesanyagának
bontását igen nagy sebességgel. A Bioclean Compost-tal oltott alapanyagból akár 30 nap alatt kiváló
minőségű kész komposzt keletkezhet megfelelő körülmények között.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Gyorsabb komposztálási folyamat
• Jobb minőségű végtermék
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek

Kiszerelés:
500 g. 1000 g, 2000 g

BIOCLEAN TM

MIKROORGANIZMUSOK ELEVENISZAPOS ÉS
RÖGZÍTETT SEJTES HÁZI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI HATÁSFOKÁNAK NÖVELÉSÉRE

A Bioclean TM egyszerűen kezelhető, tárolható, adagolható, gazdaságos és biztonságos technológia.
A Bioclean TM-ben jelen levő mikroorganizmus kultúrák a kommunális szennyvizet tisztító átlagos eleveniszapra
mérgező anyagok koncentrált bekerülése esetén a biológiai iszap nagyobb ellenállóképességét biztosítják. A
megfelelő fajösszetétel kiválasztásának és adaptációjának köszönhetően a Bioclean TM -ben lévő baktériumok
ellenállóbbak a normál eleveniszapban található fajtáknál a különböző mérgező anyagokkal szemben, sőt
képesek több szerves, normál biológiára mérgező vegyület biológiai bontására is. A kezelés eredményeként
jóval alacsonyabbak lesz a tisztított víz szennyezőanyag-tartalma, így a tisztított víz biztonságosabban, és
sokrétűen felhasználhatóvá válik.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Jelentősen javuló tisztítási hatásfok, jobb minőségű, esztétikailag is szebb tisztított víz, javuló szervesanyag- és nitrogéneltávolítás
• Növelt ellenállóképesség, háztartásban alkalmazott, de a szennyvizet tisztító biológiai iszapra mérgező vegyszerekkel szemben
• Alacsonyabb mértékű hulladékiszap termelés
• Alulterhelést, túlterhelést jobban toleráló biológiai iszap kialakulása, a megfelelő tisztítási hatásfok jóval szélesebb környezeti
tartományban biztosítható
• Hatékony téli üzem biztosítása
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék

Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek

BIOCLEAN
LAKE/POND CLARIFIER

Kiszerelés:
1000 g

TAVAK, HOLTÁGAK, KERTI TAVAK
BIOLÓGIAI REHABILITÁCIÓJA

A Bioclean Aqua a halak és más vízi élőlények egészségi állapotának javítását, és az élővizekben
fellépő fertőzések visszaszorítását szolgáló biotechnológiai készítmény, mely 100% természetes eredetű
mikroorganizmusokat és enzimeket tartalmaz. Mikroorganizmusaink a táplálékért történő természetes versengés
útján kiszorítják a fertőző baktériumokat, és a vírushordozó baktériumokat, így gátolva a fertőzések terjedését.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Algaburjánzás megszüntetése, megelőzése
• Hínárburjánzás mérséklése
• Oxigénháztartási viszonyok stabilizálása, oxigénhiányos időszakok megelőzése
• Iszapstabilizáció, üledék rothadási folyamatainak megállítása
• Iszapszint csökkentés
• Szerves szennyezők és növényi tápanyagformák koncentrációjának csökkentése
• Vízátlátszóság javítása
• Oxigénhiány miatti halpusztulás megszüntetése, megelőzése
• Általános ökológiai állapot javítás
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék

Kiszerelés:
1000 g, 2000 g

Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek

BIOCLEAN AQUA

HASZNOS MIKROORGANIZMUSOK
AKVÁRIUMI ÉS TAVI HALAK
EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE

A Bioclean v a halak és más vízi élőlények egészségi állapotának javítását, és az
élővizekben fellépő fertőzések visszaszorítását szolgáló biotechnológiai készítmény, mely 100%
természetes eredetű mikroorganizmusokat és enzimeket tartalmaz. Mikroorganizmusaink
a táplálékért történő természetes versengés útján kiszorítják a fertőző baktériumokat, és a
vírushordozó baktériumokat, így gátolva a fertőzések terjedését.
A termék alkalmazásának előnyei:
• Patogén, fertőzést okozó szervezetek visszaszorítása
• Nehezen bontható, akár toxikus szerves szennyezők bontása
• Halak fertőzéseinek, fekélyeinek, sérüléseinek gyógyítása
• Halak immunrendszerének erősítése, emésztésének javítása
• Jobb étvágyú, jobb ízű halak
• Teljes mértékben biológiai úton, vegyszermentesen hat
• Természetes összetevőinek köszönhetően alkalmazása nem veszélyes és környezetbarát
• Fermentációs úton készült, 100% természetes eredetű termék.
Termékösszetétel: hasznos GMO-mentes mikroorganizmusok és enzimek

Kiszerelés:
500 g, 1000 g

DECOSAN

TERMÉSZETES ÚTON FERMENTÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT
HIPOALLERGÉN FERTŐTLENÍTŐ SZER

A Decosan egy egyedi természetes összetevőkből álló, nem veszélyes, hipoallergén
fertőtlenítőszer, melynek hatóanyaga egy citrusgyümölcs alapú természetes biocid. A
Decosan rendkívül hatékony baktériumok, vírusok – H1N1 ellen is! –, élesztőfajok és gombák
ellen, és hosszantartó védelmet biztosít a kezelt felületnek.
A termék alkalmazásának előnyei:
• H1N1 ellen is rendkívül hatékony – az Országos Epidemiológiai Központ által tesztelve
• Kizárólag természetes alapú összetevőkből áll
(a 2092/91. EU Rendeletnek meg felelő minősített szerves vegyületek)
• Biztonsággal alkalmazható minden területen, élelmiszeriparban is
• Nem toxikus
• Nem veszélyes
• Hipoallergén
• Nem kell alkalmazása után a felületet leöblíteni
Termékösszetétel: citromsav, olajsav, izopropilalkohol, víz

DECOSAN
HAND SOAP

Kiszerelés:
500 ml, 1000 ml

KÍMÉLŐ, TERMÉSZETES EREDETŰ,
HIPOALLERGÉN FERTŐTLENÍTŐ SZAPPAN

A Decosan fertőtlenítő szappan izopropilalkohol és egy egyedi természetes alapú
biocid keveréke, amely alkalmazás és az alkohol elpárolgása után hosszan tartó védelmet
biztosít a kéznek a kórokozók ellen. A Decosan szappan rendkívül hatékony baktériumok,
vírusok – H1N1 ellen is! –, élesztőfajok és gombák ellen.
A termék alkalmazásának előnyei:
• H1N1 ellen is rendkívül hatékony – az Országos Epidemiológiai Központ által tesztelve
• MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ellen is rendkívül hatékony
• Hipoallergén
• Egyszerű alkalmazás
Termékösszetétel: citromsav, olajsav, izopropilalkohol, víz

Kiszerelés:
500 ml
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