DE KRACHTIGSTE
URINEGEUR
VERWIJDERAAR

C 70 M 63 Y 61 K 56
C 45 M 37 Y 37 K 2
C 61 M 14 Y 97 K 1
C0M0Y0K0

UF2000

4PETS

UF2000

4PETS

UF20004PETS is een krachtige neutralisator van urinegeur van honden,
katten en knaagdieren. UF20004PETS neutraliseert de hinderlijke en
indringende geur door deze af te breken op basis van natuurlijke
enzymen. UF20004PETS is een 100% natuurproduct waaraan geen
schadelijke geuren zijn toegevoegd.

| Stap 1

UF20004PETS is de meest effectieve geurneutralisator tegen urinegeur van
(huis)dieren die in beton, steen, parket, laminaat of hout is getrokken. Door
de krachtige en natuurlijke werking van het product is UF20004PETS ook te
gebruiken tegen ingetrokken urinegeur in meubels, vloerbedekking, vinyl of
textiel.

UF2000 IS EEN AFGELEIDE VAN EEN PROFESSIONEEL INGEZET CONCENTRAAT WELKE IN DE METROBUIZEN VAN PARIJS TEGEN PISLUCHT VAN
ZWERFKATTEN EN CLOCHARDS WORDT INGEZET.

VOOR ALLE ECODOR PRODUCTEN IS HET VOLGENDE VAN TOEPASSING:

| Stap 2

Ongeparfumeerd

Bacterie
vrij

Biologisch
afbreekbaar

GEBRUIK
Zorg ervoor dat de UF20004PETS altijd voldoende in contact komt met de achtergebleven urine resten door het goed
in te laten trekken en in ieder geval voldoende UF20004PETS
aan te brengen. Spray rechtstreeks op de urineplek en laat het
UF20004PETS enige tijd zijn werk doen. Niet schrobben of inwrijven.

| Stap 3

De te behandelen urinevlek dient in zijn geheel én lang genoeg met de
UF20004PETS in contact te komen om effectief de urinegeur te kunnen
neutraliseren. Laat de behandelde plaats vervolgens natuurlijk opdrogen.

VERKRIJGBAAR IN
0.5l Pompflacon
13.40.031
Verpakking
Doos a 6 flacons

VERKOOP
Ecodor producten zijn online en
via diverse (dieren) speciaalzaken
te verkrijgen. Kijk voor verkooppunten op:
www.ecodor.nl

| Stap 1: U heeft te maken met stank
veroorzakende urineplekken.
| Stap 2: Behandel (de met EcoLight 		
ontdekte) urineplek en ondergrond
overvloedig met UF20004PETS.
| Stap 3: B
 innen afzienbare tijd hebben
de enzymen de geur versneld
afgebroken en is er ruimte voor
frisse lucht.

