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Produktdatablad:  3D Zyme (Indeholder kun aroma) 

Varenummer:  N2C 112 

Version:  01 

Mindste salgsenhed Stk. 

Forpakning  12 Stk. 1 Liter pr. kolli 

 

 

 

Varedeklaration: 

Anvendelsesområde: Anvendes til mikrobiologisk renhold og lugtbekæmpelse 

Sikkerhedsforskrift:  Den anvendte bakteriekultur er i klassificering 1 og indeholder ufarlige gode bakterier samt indhold af 

aromastoffet sorbitol ( Produktet er ikke mærkningspligtigt ) 

Håndtering:   Opbevares i originalemballage på et tørt og frostfrit sted 

Bortskaffelse af vare:  Rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald. 

Underemballage:  Plast Bortskaffes: Tom, rengjort emballage kan bortskaffes med alm. Dagrenovation. 

Yderemballage:   Karton Bortskaffes: Brændes/Genbruges 

Transportemballage:  Afhængigt af mængde kan den bestå af EU-Palle og film. Bortskaffelse: EU-pallen kan genbruges. Filmen kan 

brændes/genbruges. 

Produktinformation:  3D Zyme består af sikre ufarlige klassificerede 1 - bakteriekulturer samt en æterisk, syntetisk olie med 

naturlig sorbitol aroma. Ved brug af syntetiske olier har man minimeret de faktorer som kan skabe allergi. 

Når 3D Zyme kommer i kontakt med luft eller vand, starter en enzymatisk proces, som indkapsler og eliminerer organisk materiale, som er kilden til 

dårlig lugt. 3D Zyme kan benyttes som et sikkert dagligdags APV- værktøj/produkt til at fjerne uønsket lugt i 3 dimensioner:  

• Nede i gulvene 

• På alle overflader  

• I luften 

0-stilling af rygerum: 

For at opnå optimal luft i et rum, hvor der ryges dagligt, er det vigtigt at man fjerner årsagen/ lugten på de elimenter, hvor røgen dagligt sætter sig.  

N2C anbefaler at man som afslutning på den daglige rengøring, sprøjter på de tekstiler, som holder på røg såsom gardiner, sofa af stof, stole med 

stof m.m. med koncentreret 3D Zyme. 

3D Zyme går ind i tekstilet og nedbryder det organiske materiale, og AeroGuard eliminerer de uønskede partikler i luften og vedligeholder den rene 

luft. 

Rum med urinlugt: 

Her er det igen vigtigt at fjerne årsagen til lugten ved at sprøjte med koncentreret 3D Zyme, før vi renser og vedligeholder luften. 

Flisegulve: 

0-stil gulvet på toilettet (især omkring kummen) ved at sprøjte koncentreret 3D zyme på gulvet og lad det ligge i 30-60 minutter. Gentages 1 gang 

månedligt. ( Dagligt vaskes gulvet med en dosering med 2 dl. Væske og 5 L. lunkent vand ) 

Trægulve/ Linoleum gulve: Gulve vaskes med 2 dl. Vand og 5 L. lunkent vand 
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