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ZO WERKT BIODOR

HET BELANG VAN BACTERIËN IN DE NATUUR 

Op onze aarde en ook in onze atmosfeer zijn ontelbare 

levensvormen te vinden. Deze organismen bestaan uit 

organisch – chemische substanties met elk hun eigen 

karakteristieken. Zij hebben een structuur, bestaan uit 

cellen, vermenigvuldigen zich, groeien en sterven af. 

Tijdens deze levenscyclus heeft een organisme een 

voedselbron nodig voor de celopbouw en om leven 

mogelijk te maken. Deze voedingsstoffen worden door 

het organisme verteerd en omgezet in andere stoffen. 

Men spreekt dan ook wel van “de stofwisseling” en “de 

machinerie van het leven”. 

Levende wezens, zoals mensen, dieren, planten (dit zijn 

99% van alle levende wezens op aarde), bacteriën en 

schimmels zijn organisme die aan bovenstaande 

karakteristieken voldoen. Dit in tegenstelling tot virussen 

en prionen die niet als organisme bestempeld kunnen 

worden. 

                         

                          Foto: schimmels zijn organismen         

Bacteriën en schimmels zijn de micro-organismen die 

verantwoordelijk zijn voor ons functionerende bio-

systeem. 

EEN VOORBEELD: 

Als in een bos een boom sterft dan zullen in eerste 

instantie zich schimmels vormen op het hout die via hun 

stofwisseling het hout omzetten en verteren (zie 

bovenstaande foto). In een tweede fase komen bacteriën 

in actie die het rottende hout verder omzetten in stoffen 

die worden opgenomen door de bosgrond.                 

                     

                 Foto: 14 jaar oude rottende boomstronk 

Er zijn toxische (giftige), pathogene (ziekmakende) en 

volkomen onschadelijke bacteriën. Van deze laatste 

groep, de volkomen onschadelijke bacteriën maakt 

Biodor gebruik. 

BIODOR PRODUCTEN BEVATTEN UITSLUITEND 

ABSOLUUT ONSCHADELIJKE MICRO 

ORGANSIMEN VOOR MENS, DIER EN MILIEU 

Er zijn bacteriën die tijdens hun stofwisseling 

onaangename gassen afgeven en bacteriën die dit niet 

doen. Biodor maakt gebruik van bacteriën die een 

volkomen reukvrij stofwisseling hebben. 

Biodor selecteert deze reukloze micro-organismen, 

vermeerdert ze en slaat ze op als sporenelementen (de 

zeer lange houdbaarheidsvorm van bacteriën) in haar 

producten. Hierdoor hebben Biodor producten een zeer 

lange houdbaarheidsdatum. 

Op het moment dat de omgevingscondities, dit zijn 

voedselbron, vochtigheid en temperatuur, dit toelaten 

zullen de sporenelementen zich ontwikkelen in micro 

organismen die direct met het geurvrij omzetten van de 

voedselbron aanvangen. Hierdoor verliezen bacteriën die 

wel een onaangename geur afgeven hun voedselbron en 

wordt hun de mogelijkheid ontnomen om onaangename 

geuren af te geven en zich te vermeerderen. 

WAT MAAKT BIODOR UNIEK TEN OPZICHTE 

VAN ANDERE PRODUCTEN ? 

Biodor maakt gebruik van een cocktail van micro- 

organismen die in zeer hoge concentratie (meer dan 70 

miljoen per milliliter) in de producten aanwezig zijn. 

Hierdoor heeft Biodor een zeer breed toepassingsgebied.  

De Biodor micro-organismen maken korte metten met 

eiwitten, zetmeel, vet, koolhydraten, cellulose, olie, 

urine. 

VOLKOMEN VEILIG VOOR MENS, DIER EN 

MILIEU 

BIODOR® voldoet aan §9 van de EU richtlijn 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  o.b.v de richtlijnen t.a.v. het milieu teken RAL-

UZ 84. Het is bovendien ongevaarlijk voor het 

oppervlakte water. 

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. 
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TRADITIONELE SANITAIRE GEURBESTRIJDING 

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 laat ruiken, 

verwijderen deze middelen ook micro-organismen.  

EEN VOORBEELD: 

       

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

bv. wc’s en douches, een uiterst onaangename geur 

wordt waargenomen ondanks het feit dat er grondig en 

frequent wordt gereinigd. Deze onaangename geur 

wordt bijvoorbeeld door urine veroorzaakt dat bij 

herhaling op de vloer terecht komt. Het dringt hierbij 

diep door in scheuren en tegelvoegen. Traditionele 

reiniging- en desinfectie middelen reinigen weliswaar 

het oppervlak, maar dringen onvoldoende diep door in 

de scheuren en tegelvoegen. 

 

Hierdoor krijgen de bacteriën die een onaangename 

geur afgeven de kans zich te voeden met de diepgelegen 

urinebestanddelen en zullen zij zich vermeerderen. 

Omdat de onaangename geur slechts kortstondig wordt 

verdreven door het reiniging- en/of desinfectie middel 

wordt vaak een toevlucht gezocht in geurstoffen die 

door middel van automatische dispensers wordt 

verneveld. Dit maskeren van een onaangename geur is 

slechts tijdelijk en derhalve een kostbare oplossing. 

Afgezien van het feit dat in vele gevallen vergeten wordt 

de dispenser te vullen en het feit dat de geurstof die 

wordt toegepast in combinatie met de urinegeur ook 

een onaangename combinatie kan opleveren. 

 

BIODOR bouwt wel GEURLOOS urine en andere 

organische vuildelen af in scheuren en 

tegelvoegen door gebruik te maken van micro 

organismen die absoluut onschadelijk zijn voor 

mens, dier en milieu. 

 

 

 

 

Doordat Biodor producten de voedingsbodem voor 

bacteriën en kiemen afbreekt wordt tevens een hoge 

hygiënebeleving bereikt.  

 

In ziekenhuizen past men reiniging- en desinfectie 

middelen toe met het doel pathogene (ziekmakende) 

micro-organismen te vernietigen. Deze combinatie van 

middelen zullen de Biodor micro organismen ook 

vernietigen. Toch vinden Biodor producten hun 

toepassing in bv. verpleeg- en verzorgingshuizen en 

openbare wc’s en publieke ruimten waar zij zeer 

effectief ingezet worden met het doel permanent 

onaangename geuren te verwijderen. 

 

BIODOR PRODUCTEN EN HUN TOEPASSING 

 


