
BACTIFOR 
NEUTRALIZACJA ZAPACHÓW,  

HIGIENA MIEJSC PUBLICZNYCH,  
NA BAZIE  ROŚLINNEJ 

 
 

 
 

7 doskonałych powodów, by używać BACTIFOR: 
1. Idealny do usuwania nieprzyjemnych zapachów w miejscach publicznych. 
2. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. 
3. Neutralizuje fermentacje organiczne.  
4. Posiada silne właściwości dezodoryzujące. 
5. Wydziela przyjemny zapach sosny. 
6. Produkt na bazie olejku sosnowego pochodzenia roślinnego. 
7. Środki powierzchniowo czynne, ulegające biodegradacji. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

      Instytucje         Usługi           Rozrywka 
 

Czyszczenie powierzchni przez mycie lub spryskiwanie : ścian, podłóg pracowni, stołówek, koszar, zsypów, 
szkół, miejsc publicznych. 
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Skład : neutralizator zapachów na bazie  
olejku sosnowego oraz środków 
powierzchniowo czynnych.  
Gęstość : 0,99. 
pH : 7 
 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 
Używa się zawsze rozpuszczony w wodzie. 
W przypadku czyszczenia przez mycie lub spryskiwanie, należy rozpuścić w wodzie w 
roztworze 2%.  
Pokryć roztworem czyszczoną powierzchnię. Nie spłukiwać.  
 
W przypadku czyszczenia przez rozpylanie, rozpuścić w wodzie w roztworze 20%. Rozpylić 
za pomocą TRISPRAYA. 
W przypadku czyszczenia osadników, należy bezpośrednio w nich przygotować roztwór 
1%. 
 
Nie spryskiwać artykułów spożywczych. 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu. 

 

plusiki 7-ki  
DRISOL S: super pochłaniacz przeciwpoślizgowy 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów. 
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URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE : 

 

OpCis7-6000 – profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy   o 
pojemności 6 L:   

• posiada specjalną końcówkę spryskującą; 

• wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu 
można spryskać wysoko umieszczone partie; 

• wyposażony jest w wygodne szelki, służące do umieszczenia 
pojemnika na plecach (dzięki czemu użytkownik ma pełną 
swobodę ruchów). 

 

CZAJNIK-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz 
ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia 
gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; 
istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000) 

• wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości; 

• posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego 
powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, 
umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku  wydobywanie 
się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, 
rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania 
dodatkowych ruchów;  

• posiada wygodną, profilowaną rączkę; 

• istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u 
podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia. 

 

 

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną 
podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom 
płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. 
Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych 
miejsc. 
 


