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Skapapriset, ett pris upprättat till
minne av Alfred Nobel.

✓Innehåller varken klor-, silvereller jodföreningar.

✓Barnsäkra förpackningar.
✓Lämplig även för personer med
känslig hud eller allergiska
besvär.

Bakteriefritt
dricksvatten
för
Husvagnen
Båten
Fritidshuset

BioTab´s produkter finns att köpa i
tillbehörsbutiker för båt- och husvagn,
men även i järn- och färgaffärer samt
i vissa stormarknader.

Tillverkare:

Teknisk rådgivning
0910-77 65 15

Marknadsförs i Norden genom:

Linköping Tel 013-16 02 00

www.biotab.se

Lennart Löfgren Idé- & Reklamproduktion AB/Affärstryck i Linköping AB

✓Belönades 1997 med

Skonsamt för dig och naturen

Patenterad världsnyhet

På ett miljöanpassat sätt med
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Användningsområde
Den huvudsakliga användningen
av produkterna är att döda bakterier i dricksvatten och att rengöra
och desinficera vattentankar,
vattenlås, pumpgropar, varmvattenberedare, akvarier, termosar,
livsmedelstankar m.m.
Ren Vatten Tank i pulverform är
också bra att använda där det
förekommer dålig lukt t.ex. i latrinbrunnar, torrtoaletter, djurstallar
m.m.
Produkten kan med fördel även
blandas ut med vatten och sprayas
på ytor såsom väggar, golv och tak
i utrymmen som behöver rengöras
eller desinficeras.
Produkterna är dryga, enkla att
använda och innehåller 100 %
snabbt biologiskt nedbrytbara
ämnen.

Bakteriefritt dricksvatten
för husvagnen – båten - fritidshuset

Doseringstabell
Typ / innehåll

Dosering

Des. av Dricksvatten Pulver
300 gram / ml

1/4 dl till 100 lit
1/2 dl till 200 lit
3 dl till 1200 lit

Des. av Dricksvatten Tabletter
100 st

1 st till 8 lit
13 st till 100 lit
100 st till 800 lit

Ren Vatten Tank
Pulver
200 gram / ml

1/2 dl till 40 lit
1 1/4 dl till 100 lit
2 dl till 200 lit

Ren Vatten Tank
Tabletter
50 st

6 st till 25 lit
24 st till 100 lit
48 st till 200 lit

BioTab Desinfektion
av Dricksvatten
Pulver

BioTabLett Desinfektion
av Dricksvatten
Tabletter

Ett hyperkoncentrerat, klorfritt desinfektionsmedel
för dricksvatten. Gör ditt dricksvatten bakteriefritt på
3 timmar och verkar i minst 6 veckor.

BioTab
Ren Vatten Tank
Pulver

BioTabLett
Ren Vatten Tank
Tabletter

Ett hyperkoncentrerat, klorfritt desinfektionsmedel för
vattentankar mm. Förhindrar och tar bort dålig lukt.
Gör din tank bakteriefri på 60 minuter och fri från
beläggning på 6 timmar.

Skonsamt för dig och naturen
Innehåller inga farliga ämnen.

