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PRO-BIO 

Probiotische vloerreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks 
gebruik. 

 Niet-schuimende vloerreiniger
 Voor manuele en machinale reiniging van alle waterbestendige vloeren
 Maakt voegen zuiver en bestrijdt actief geuren
 Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 40 ml / 8 l)
 Fris parfum
 1 l & 5 l 
 pH 7
 EU Ecolabel en Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

VLOERREINIGER

PROBIO FLOOR SCRUB

Probiotische sanitairreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks 
gebruik. 

 Licht schuimende sanitairreiniger
 Voor reiniging van de gehele sanitaire ruimte en toilet
 Maakt voegen zuiver, bestrijdt actief geuren en voorkomt kalkaanslag
 Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 25 ml / 5 l)
 Fris parfum
 1 l & 5 l 
 pH 7
 EU Ecolabel en Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

SANITAIRREINIGER

PROBIO SAN

Probiotische interieurreiniger met milieubevorderende werking voor dagelijks gebruik. 

 Licht schuimende interieurreiniger 
 Voor reiniging van waterbestendig meubilair, deuren, ramen,...
 Maakt het oppervlak zuiver en bestrijdt actief geuren
 Geconcentreerd product, te verdunnen aan 0.5 - 1 % (of 25 ml / 5 l)
 Fris parfum
 1 l & 5 l
 pH 7
 EU Ecolabel en Cradle to Cradle CertifiedTM Gold

INTERIEURREINIGER

PROBIO MULTI



OPTIMALE REINIGING 

  MILIEUBEVORDEREND

• 100 % natuurlijke micro-organismen.

•  Wanneer de producten na gebruik  
    opnieuw in het milieu terecht komen,   
    dragen ze actief bij tot waterzuivering en 
    het behoud van een natuurlijke microbiële 
    balans. 

•  EU Ecolabel en Cradle to Cradle 
    CertifiedTM Gold.

  GEURBESTRIJDING

•  Preventieve en curatieve  
    geurbestrijding.

•  Actieve absorptie van geurmoleculen.

•  Verwijderen stoffen die door andere 
    micro-organismen tot geuren  
    omgevormd kunnen worden. 

  DIEPGAANDE REINIGING

•  De probiotica verwijderen  
    organische vervuiling tot diep in 
    het oppervlak. Dit leidt tot een  
    merkbaar visueel mooier  
    oppervlak. 

•  Aangezien de probiotica dagenlang
    blijven doorwerken na de reiniging,
    is er een langdurige nawerking van
    de producten.

•  De probiotica vermijden opbouw 
    van organisch materiaal op 
    oppervlakken en in afvoerleidingen.

•  Voldoet aan strenge kwaliteits-
    eisen, getest door het EU Ecolabel.

  VEILIGHEID

•  Zeer veilig in gebruik.

•  Geen gevarensymbolen
    (CLP-wetgeving). 

•  Volgens de Cradle to Cradle criteria
    behalen de producten de hoogst
    mogelijke score voor het onderdeel    
    ‘gezonde materialen’.

GOLD
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CONTACT
T +31 (0)70 345 87 37
F +31 (0)70 345 89 42          
greenspeed@greenspeed.eu

HOOFDKANTOOR 
Greenspeed B.V.                      
Rotterdam Airportplein 24 
3045 AP Rotterdam 
Nederland

P.O.Box 1250 
2280 CG Rijswijk 
Nederland

www.greenspeed.eu


