
Luktfjerning

EFFEKTIV
LUKTFJERNING

Vi har et stort utvalg produkter for nøytralisering 
av vond lukt og for fjerning av årsaken til vond 
lukt. Våre produkter kan brukes i det daglige 

for et luktfritt miljø. 

Spesielt vil vi nevne våre Biotech produkter.
I vår Organix Fix-serie anvender vi gode bakterier 

som er helt ufarlig for miljø og helse til å bryte 
ned smuss og fett. Våre bakterier eliminerer helt 

enkelt de skitne og illeluktende bakteriene

Kontakt
www.cleanhub.no

tlf: 40001458
Kallumveien 16, 1524 - Moss

post@cleanhub.no

Verdiskapende renholdsprodukter 
sendes effektivt til ditt lager.



For fjerning av lukt som 
kommer som følge av uren-
heter og bakterier eks urin, 
søppel og lignende. 
Sprayes i bruksløsning på 
urenhetene. Kan brukes på 
alle flater som tåler vann.

BIOFIX

19038
19035

1 liter
5 liter

Organic Fix Kicstart inne-
holder spesielt tilpasset 
aktive mikroorganismer for 
fjerning av dårlig lukt. 
Organic Fix Kickstart fjerner 
effektivt utrivelig lukt fra 
organisk materiale som 
matrester, urin osv. Kan 
brukes på harde overflater 
som tåler vann.

ORGANIC FIX KICKSTART

7110 1 liter

Luftfriskere gir en 
oppfriskende duft i alle typer 
rom. Finnes med eple og 
sitronduft. 

LUFTFRISKERE

14505
14606
14608
14607

1 liter Eple
1 liter Sitron
250 ml Eple
250 ml Sitron

Organic Fix Allrent innehold-
er spesielt tilpasset aktive 
mikroorganismer for reng-
jøring av harde overflater. 
Organic Fix Allrent har en 
dobbetvirkende effekt da 
den både gjør rent og skaper 
en smussavisende overflate.

ORGANIC FIX ALLRENT

7101
7105

1 liter
5 liter

Organic Fix tar effektivt 
bort uønsket lukt fra urin, 
matrester, svette mm.

ORGANIC FIX 
LUKTFJERNER

7112 0,5 liter trigger

Flytende vaskemiddel 
spesielt tatt fram for sport 
og fritidsklær. Fjerner ube-
hagelige dufter som svette, 
urin mm. Kan brukes for 
alle typer tekstiler og er 
skånsomt mot materialet. 
Inneholder enzymer for økt 
effektivitet.

ORGANIC WASH

7114
7115

1 liter
5 liter


