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Product Informatie  
       

NEOFRESH  
GEUR & URINE REMOVER 

PIB-002200-NL 

 

Product 

NEOFRESH Geur & Urine Remover is een bio enzymatische urine, geur en 

urinesteen verwijderaar op basis van natuurlijke ingrediënten zoals o.a. 

bacterieculturen welke voor de stankafbraak zorgen.  

NEOFRESH Geur & Urine Remover is daarnaast aangenaam geparfumeerd. 

 

NEOFRESH Geur & Urine Remover is geschikt om ongewenste geurtjes of urine 

verwijderen uit kattenbak, afvalbak, meubels, kleding, bekleding, vloer- 

bedekking en harde vloeren. 

 

Let op: Het product wordt onwerkzaam in combinatie met desinfectiemiddelen 

zoals o.a. chloor.  NEOFRESH Geur & Urine Remover  is gegarandeerd vrij  van 

pathogenen (dus zonder schadelijke bacteriën).    

 

Bij ongelukjes en snelle opruimklusjes is zijn er de handige NEOFRESH Geur & 

Urine Remover  WIPES in handige dispenserbussen verkrijgbaar. 

 

Werkzame stoffen 

NEOFRESH Geur & Urine Remover bevat Citronella en bacterie culturen van 

klasse 1 micro organismen conform de EFB (=European Federation of 

Biotechnology). Hetgeen inhoudt dat ze niet direct gevaarlijk zijn voor mens & 

milieu.  

NEOFRESH Geur & Urine Remover is vrij van genetisch gemanipuleerde 

organismen (GMO). 

 

 

 

Toepassingsgebied 

 Dierenartsenpraktijk, kennels, asiel, trimsalon, dierenshows. 

 Portieken, parkeergarages. 

 Sportschool, fitnesscentra en wellness-centra.  

 Hotelkamers, vakantiehuizen, caravan 

 In huis, op kantoor, vergaderruimtes, wachtruimtes   

 in uw auto, op uw boot, in de garage, werkplaats. 

 in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen 

 op uw kleding en textiel, tapijten, meubelstukken en gordijnen  

  

Gebruiksaanwijzing 

Geur & Urine Remover spray is een kant en klaar product. 

Voor alle toepassingen geldt dat NEOFRESH Geur & Urine Remover soms wel 48 

uur nodig heeft om de geur volledig op te ruimen, NEOFRESH Geur & Urine 

Remover is dus GEEN snel maskeringsproduct maar de bio culturen “eten” de 

geur en urine volledig uit de behandelde oppervlakken. 

 

Kattenbakken 

flacon schudden voor gebruik. De schone bodem van uw kattenbak inspuiten 

en laten drogen. vervolgens vullen met kattenbak korrels.  Voor tussendoor 

behandeling de kattenbak op de vulling nevelen. 

 

Afvalbakken   

NEOFRESH Geur & Urine Remover is veilig voor alle kunststoffen. Spray 

NEOFRESH Geur & Urine Remover  op het te behandelen oppervlak en laat het 

goed nat sprayen en 24 uur laten inwerken. Bij gereinigde afvalbakken kan 

NEOFRESH Geur & Urine Remover preventief worden gebuikt voor een 

optimaal resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachte oppervlakken  

Om ongewenste geurtjes of urine verwijderen uit kleding, tapijt en 

vloerbedekking  is het raadzaam om deze niet in combinatie met andere 

producten te behandelen, dit zou de werking van NEOFRESH Geur & Urine 

Remover  kunnen aantasten.   

 

Harde oppervlakken   

NEOFRESH Geur & Urine Remover is veilig voor keramische tegels, marmer, 

natuursteen, travertin en beton. Spray NEOFRESH Geur & Urine Remover  op 

het te behandelen oppervlak en laat het absorberen,  dus niet deppen of 

inwrijven en ook niet afdekken met handdoeken of plastic.  Indien er urine, 

ontlasting of braaksel  in het marmer of voegen is getrokken, goed nat sprayen 

en 24 uur laten inwerken.  Keramische tegels gietvloeren en coatingvloeren 

vooraf reinigen meteen neutraal sopje hierna behandelen met NEOFRESH Geur 

& Urine Remover.  

 

Voor het behandelen van laminaat, kurk, linoleum, marmoleum het oppervlak 

afnemen met een vochtige doek en gebruik vervolgens de sprayflacon om de 

urineplekken te behandelen. Voor houten vloeren  gebruikt u een sopje van 

water en zeep en voeg hier ook  NEOFRESH Geur & Urine Remover aan toe, 

goed drogen en daarna met de sprayflacon behandelen.   

Let op dat de water temperatuur niet boven de 35° C komt.   NEOFRESH Geur & 

Urine Remover niet gebruiken op spaanplaat onbehandeld MDF en hardboard. 

 

 

Opslag en logistieke gegevens: 

Verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren. 

Gevarenklasse : Geen 

 

NEOFRESH   
Geur & Urine Remover 250 ML 

 NEOFRESH   
Geur & Urine Remover 0,5 L 

REF:  GER002244  REF:  GER002243 

EAN:  8717703890884  EAN:  8717703890877 

Doos EAN: 87177038XXXXX  Doos EAN: 87177038XXXXX 

Doos  inh. 12 X 250 ML  Doos  inh. 12 X 0,5 L 

80 ds  = 960 flac. Op 1 Euro pallet  80 ds  = 960 flac. Op 1 Euro pallet 

     

     

NEOFRESH   
Geur & Urine Remover 5 L 

 NEOFRESH   
Geur & Urine Remover 10 L 

REF:  GER002245  REF:  GER002246 

EAN:  8717703890891  EAN:  8717703890907 

Doos EAN: 871770389XXXX  Doos EAN: X 

Doos  inh. 2 X 5 L  Doos  inh. 1 

48 doos = 96 cans op 1 Euro pallet   40 cans  op 1 Euro pallet 

 
 
NEOFRESH   
Geur & Urine Remover Wipes 50 

  
 
NEOFRESH   
Geur & Urine Rem. Wipes 150 BIG 

REF:  GER002248  REF:  GER002247 

EAN:  8717703890921  EAN:  8717703890914 

Doos EAN: 87177038XXXXX  Doos EAN: 87177038XXXXX 

Doos  inh. 12 disp  x  50 cps  Doos  inh. 2 disp  x 150 cps 

64 ds  = 768 dipensers  op 1 Euro pal  42 ds  = 84 dipensers  op 1 Euro pal 

 


