
Bæredygtigt
Rengøringsmiddel

100% BIOLOGISK NEDBRYDELIGT

BioSan Industrirengøring er et koncentreret og 
særdeles effektivt rengøringsmiddel, som ta-
ger selv de værste typer snavs, som motorolie, 
bremsestøv og sod.

På trods af midlets store effekt, består det af 
intet andet end naturlige komponenter, som 
kommer fra bæredygtige landbrug og som 

igen efter brug indgår fuldstændigt i naturens 
kredsløb. Produktionen foregår under ordnede 
forhold i Danmark.

Med BioSan Industrirengøring, får du både en 
ren virksomhed og en god samvittighed. På én 
gang kan du nemlig bidrage til adskillige punk-
ter på FN’s Verdensmål for bæredygtighed!

Hver dag udledes der mange tusind liter rengøringskemi til naturen. En stor del af denne kemi er 
skadeligt for miljøet og er heller ikke særlig sundt at arbejde med. BioSan Nordic ønsker at give 
dig et alternativ til fortsat at medvirke til den voldsomme kemikaliebelastning, vi udsætter vores 
klode for - vil du være med til at gøre en forskel? 
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• Effektivt rengøringsmiddel

• Et rent biologisk produkt, for 

vore omgivelsers skyld!

• Ugiftigt for mennesker og natur

• Rene gulve, rent miljø!

• Råstoffer fra bæredygtigt land-

brug (ingen rydning af skove)

• Neutral, angriber ingen farve, 

kunstoffer og andre materialer

• Koncentrat - brug kun 2,5cl! 

- og Ingen transport af vand!

Rengøring med god samvittighed og godt resultat!

Værksteder

Tankstationer

Transport og industri

Maskin- og vognparker

Vindmøller

Kloak & afløb

BIOSAN INDUSTRIRENGØRING



Universalmiddel: 2,5cl til 10 Liter vand.  
Gulv- og inventarvask i alle områder, hvor der ikke er større 
mængder olie eller fastgroet snavs.

Grundrens effekt: 1dl til 1 Liter vand.  
Gulv- og inventarvask i værksteder, motorrens, vask af em-
ner med store mængder olie og fedt. Områder med større 
mængder fastgroet snavs.
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Levering

Flere miljøvenlige midler:

+45 82 30 67 17
BESTIL IDAG:

Forhandler:

Dosering:

www.biosan.bio

BioSan rengøringsmidler leveres i dunke á 10 liter og flasker 
1 liter. Ved større leveranser tilbyder vi levering i palletank.

Fast leveringsaftale med minimum 4 årlige leveringer over 
100 liter af samme middel, udløser 8% rabat på hele ordren 
(udstyr og serviceaftaler undtaget). 

Ved ordrer over 1.000 liter årligt gives yderligere rabat

BioDes  
Disinfection

BioDes  
Utøj & Leddyr

BioDes 
Anti Skimmel

BioSan Industrirengøring anvendes 
til rengøring af alle typer gulve og 
vaskbare flader. 

Kan anvendes med klude og mop-
per, eller i rengøringsmaskiner.

Produktet er lavtskummende og kan 
derfor ikke bruges med lavtryksan-
læg.

• Garager og Værksteder

• Produktionsvirksomheder

• Tankstationer

• Fly, skibe, tog, busser, biler

• Landbrugsmaskiner

• Dræn og Kloaker

• Overalt hvor du skal bruge 
et effektivt rengøringsmiddel!

BioSan rengøringsmidler består af 
naturlige ingredienser, som starter 
en gæringsproces i det øjeblik man 
tilsætter vand. Efter nogle timer, 
begynder midlet at udskille aromaer 
fra ingredienserne og efter blot et 
døgn lugter opløsningen fælt. Der-
for anbefaler vi at man ikke opløser 
middel til mere end man skal bruge 
på en arbejdsdag.

God arbejdslyst, hav en vidunderlig 
dag!

BioSan Industrirengøring


