
 

 

         
  

BIOREMOVER 

 

Bıoremover
 biyolojik etkili formülü ile mikroorganizmalar ve 

enzimlerle organik atık ve ürik asit birikimini ortadan kaldıran toz 
bir üründür.  

Bıoremover tuvalet taşları, klozetler, kanalizasyon boru ve 

giderlerdeki birikimleri temizlemek için tasarlanmıştır. 
 Tuvalet ve klozetleri temizlerken, kötü kokuları giderir.  
 Kuvvetli asidik yapıda çözücüleri ihtiva etmez. Hiçbir korozif 

etkisi yoktur. Uygulandığı materyale zarar vermez. 
  Yapısındaki bileşenler pis su hattını temizlerken zarar vermez. 
 Tesis içinde kullanılan biyolojik arıtma sistemini korur. 
  Uygulanması basit ve etkilidir. 

  Bıoremover Çevre dostudur. Ekolojiktir. Yapısı doğada ve 

kullanım alanlarında birikim oluşturmaz.  

BIO-CHEM SYSTEM 
 

BANYO, WC VE LAVABO İÇİN BİYOLOJIK KİREÇ-ÜRE ÇÖZÜCÜ                                                    

KOKU GİDERME VE TEMİZLEME ÜRÜNÜ 

BIOREMOVER AVANTAJLARI 

    Tuvalet, klozet, banyo gibi biyolojik kirlenmenin ve kötü kokuların 

olduğu bölgelerde kullanılır. Fayans duvarlar, duşlar, lavabolar ve 

benzeri yerlerde genel temizlik için kullanılır. Yüzeylerde biriken 

organik atıkları ve birikimleri gidererek yüzeyi kirlerden arındırır. 

Kanalizasyon boruları ve giderlerin yüzeylerindeki birikimleri yok eder 

    Tuvalet ve klozetlerdeki birikimler çözülmez bileşiklerin karmaşık bir karışımıdır. Bu birikimler ürik asit tuzu, kalsiyum ve 

magnezyum tuzları ve organik atıklardan oluşur. Ayrıca kullanılan sudan gelen mineraller ve pas vardır. Birikim bu minerallerin 

üre ve organik atıkları absorbe etmesi ile yoğunlaşır. İstenmeyen bakteriler ve kötü kokular bu ortamda oluşur. Organik 

birikim, koku ve lekelerin çabuk ve etkin bir şekilde temizlenmesinde mikroorganizmalar, enzimler ve biyolojik kimyasal 

çözücülerden yararlanılır. Bıoremover uygulandığı bölgeyi derinlemesine temizler ve uzun süreli kötü kokulardan arındırır. 

 BIOREMOVER KULLANIM ALANLARI 
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 Toz formundaki etkili biyolojik yapısı, çevresel olarak tehlikeli 

temizleyicilere göre tercih edilir. 

 Kullanımı ve uygulaması çok kolaydır. Suda kolay erir, eriyen 

tartımlı poşetlerdedir. 

 Organik atıkları ve ürik asit tortularını yok edebilen enzimleri 

üreten mikroorganizma içerir. 

 Atıkları gidererek kötü kokuları yok ederler. Doğrudan koku 

kontrolü sağlar. 

 Tuvalet ve klozetlerde güvenle kullanılır. 

 

 

BIOREMOVER UYGULAMA ETKİNLİĞİ 

Tuvalet ve klozet temizliği:   

Yoğun kirli ve lekeli(dipte kirlilik) temizlikte;  bir paket Bıoremover tuvalet taşı içersine konur. Birkaç dakika tamamen 

çözünmesi beklenir, fırçalanır 15–25 dakika sonra durulanır.  

Periyodik günlük temizlikte; 5 lt suda bir paket Bıoremover paketi çözündürülür ve tamamen çözünmesi için beklenilir. 

Tuvalet çevresine, içersine yetecek miktarda dökülür bekletilir. Yeten miktarı kadar tüm tuvaletlere uygulanır.5–15 dakika sonra 
durulanır.                                               
 

Banyo-duş  yüzeylerin temizliği: 10 lt suda  bir paket  Bıoremover  paketi çözündürülür  ve tamamen çözünmesi için 

beklenilir. Banyo fayansları, duş alanı ve yüzey temizliğinde  bir sünger veya fırça yardımı ile uygulanır, durulanır.                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOREMOVER KULLANIM ŞEKLİ  

BIOREMOVER  AMBALAJ ŞEKLİ: 

  50g.Poşet                   10 adet/kova 

Suda eriyen 50 gr poşet  
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