
 



 

    

Heeft u een ruimte of object waar één van de volgende geurproblemen zich voordoet? 

 

URINEGEUR, SCHIMMELGEUR, RIOOLGEUR, VUILNISGEUR, VERSCHRAALDE ZEEPGEUR, etc. 

 

BioTeck heeft met haar BIODOR® producten een passende oplossing die gegarandeerd werkt 

en het probleem voorgoed wegneemt.  

BIODOR® producten werken op microbiologische basis en verteren de voedselbron van 

bacteriën die een kwalijke geur afscheiden.  

Hierdoor verdwijnen de kwalijk geurende bacteriën zodat het behandelde oppervlak en/of 

ruimte een natuurlijke frisse geur krijgt. 

 

BIODOR Technologie 

• Verwijdert en gaat permanent de vorming van onaangename geur tegen in: 

o Sanitaire ruimte 

o WC, bad en douche 

o Trappenhuis 

o Portiek 

o Kelder 

o Vuilnisopslagruimte 

o Keukenvetput 

o Tapijt 

o Stoelbekleding en textiel 

 

• Levert binnen 3 dagen een merkbaar verschil en werkt permanent binnen een week 

 

• Dringt de noodzaak terug om agressieve reinigingsmiddelen in te zetten 

 

• Is werkzaam op plaatsen die met traditionele reinigingsmiddelen niet te bereiken zijn 

 

• Is volledig veilig voor mens, dier en milieu, en is dermatologisch getest met excellent 

resultaat 

 

 

 



 

    

ZO WERKT BIODOR® 

Het is gebruikelijk om bij geurproblemen traditionele chemische 

reinigingsmiddelen in te zetten. Naast dat deze middelen het 

oppervlak reinigen en met behulp van een parfum de omgeving 

prettig laten ruiken, doden deze middelen ook nuttige micro- 

organismen af. 

Een voorbeeld: 

 

Het komt maar al te vaak voor dat in sanitaire ruimten, bijvoorbeeld: wc 

wc en douches, een uiterst onaangename geur wordt waargenomen,  

ondanks het feit dat er grondig en frequent gereinigd word. Deze  

onaangename geur wordt vaak door urine of zeepresten veroorzaakt. 

Figuur 1  

 

In de praktijk blijkt dat organische vervuiling van bijvoorbeeld: 

urine, zeep, eiwitten, lichaamsvocht, vet, etensresten, plantaardig 

afval, speeksel en vervuild water doordringt in tegelvoegen, 

scheuren, spleten en textielvezels. 

Figuur 2 

                         

Omdat deze plaatsen moeilijk met traditionele reinigingsmiddelen 

te bereiken zijn, krijgen bacteriën de kans om te groeien en tijdens 

het omzetten van deze vuilresten (de voedselbron genoemd) 

onaangename geuren af te geven. (zie figuur 1) 

 

  figuur 1                                                            figuur 2 

     

Traditionele reinigingsproducten kunnen dit probleem niet 

oplossen omdat zij alleen oppervlakken reinigen en onvoldoende 

diep in voegen, scheuren, textielvezels en spleten doordringen. 

Geursprays, parfumoliën en andere producten met het doel de 

onaangename geur te maskeren werken relatief kort en zijn vaak 

duur in het gebruik. In beide gevallen wordt relatief kort de 

onaangename geur weggenomen, maar wordt de veroorzaker niet 

verwijderd. Op termijn zal de onaangename geur zich weer 

manifesteren. 

HOE PAKT BIOTECK DIT PROBLEEM DAN WEL AAN ? 

De BIODOR® producten van BioTeck zijn op microbiologische basis 

en verwijderen onaangename geuren op een natuurlijke manier.  

De micro organismen in Biodor dringen wel door in voegen, 

scheuren, spleten en textielvezels en kunnen daardoor wel de diep 

gelegen organische vuildelen verteren. Dit proces voltrekt 

volkomen geurloos en de onaangename geuren kunnen zich niet 

meer vormen zolang Biodor met enige regelmaat toegepast wordt. 

Doordat Biodor de vuildelen volledig afbouwt verliezen de 

bacteriën die een onaangename geur afgeven hun voedingsbron en 

vallen zij terug in de kiemvorm. De onaangename geur zal 

permanent tot het verleden behoren. (zie figuur 2) 

BIODOR® PRODUCTEN ZIJN VEILIG VOOR MENS, DIER, 

MILIEU EN MATERIALEN 

BIODOR® voldoet aan de EU richtlijn 2000/54/EC betreffende de 

bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling 

aan biologische agentia op het werk. BIODOR® is zeer gemakkelijk 

biologisch afbreekbaar en is getest conform het milieuteken  

RAL-UZ 84 en is derhalve ongevaarlijk voor water 

behandelingsystemen en oppervlaktewater Hierdoor kunnen 

BIODOR® producten  zonder problemen voor mens, dier en milieu 

worden toegepast, ook m.b.v. een sproeiflacon. BIODOR® valt niet 

onder de biocide richtlijn. BIODOR® producten vinden hun 

toepassing in bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, 

openbare instellingen en openbare wc’s en in supermarkten, 

warenhuizen, snelwegrestaurants, hotels, sauna’s, wellness centra 

en in het openbaarvervoer, waar zij zeer effectief ingezet worden 

met het doel permanent onaangename geuren te verwijderen. 

DE PRODUCTEN VAN BIOTECK ZIJN GEMAKKELIJK AAN 

TE BRENGEN EN TE VERWERKEN 

De BIODOR® producten kunnen eenvoudig als spray of met een  

werkdoek en/of spons op het te behandelen oppervlak worden  

aangebracht. 

                               

 



  

 BIOTECK PRODUCT MATRIX 

 BIODOR : geurverwijdering in sanitaire ruimten 

                                                                                                           

 

BIODOR Kalkex : geurverwijdering in sanitaire ruimten  

                                     onder hard water condities (kalkhoudend water) 

                                                                                                        

                                                 

BIODOR Eufacto :  geurverwijdering op camping en in  

                                        caravan en camper 

                                                                                              

 

BIODOR Aminal : geurverwijdering voor huisdier verblijven 
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