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En ren omtanke
www.biogenactive.com

GÖR RENT
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Effektivt mot smuts och 
vatten  avlagringar i WC-stol 
m m.  Svagt färgad och gelad 
för enklare användning. 
Lämnar en skinande ren 
toalett med mild doft.

Svanenmärkt all- och grov-
ren göringsmedel. Drygt, 
effektivt och skonsamt 
både för dig och för miljön. 
Används även på fläckar av 
olja, klister, lim, trycksvärta, 
gummi, fett, kaffe, te, jord, 
sot, gräs, mjölk och choklad.

Svanenmärkt rengörings-
medel för all städning i kök 
och badrum. Dryg, effektiv 
och skonsam städning för 
dig och för miljön. Används 
även på fläckar av blod, 
 rödvin, bläck, tusch, bär, 
sylt, frukt, saft och urin.

En ren omtanke

30260145
Rengöringsmedel

30260145
Rengöringsmedel

© 2018 Bio Gen Active AB. Alla rättigheter förbehållna; copyright på text och bild. Bio Gen Active® är ett registrerat 
 varumärke av Bio Gen Active AB. Grafisk produktion: Märit Jonsson Design AB. 

Bio Gen Active AB 
Tel: +46 (0) 693 66 12 10

E-post: info@biogenactive.com
www.biogenactive.com

Aktiva egenskaper av naturligt ursprung
Vi vill hjälpa våra kunder att minska miljöbelastningen och samtidigt 
förbättra arbetsmiljön med en mer hälsosam inomhusmiljö som resultat 
genom att använda rengöringsmedel baserade på den unika ingredien-
sen Bio Gen  Active® – ett miljö- och hälsooptimerat ämne som är 100 % 
naturligt och baserat på fermenterad vassle. Vassle är ett högkvalitativt 
 material, en biprodukt från  mejerier vid  tillverkning av ostprodukter. 
Genom unik  teknologi görs förädlingen med hjälp av  mikroorganismer, 
utan kemiska tillsatser. 

Bio Gen kommer från grekiskan och syftar på ”av naturligt ursprung”. 
Active pekar på de aktiva, effektiva, miljö- och hälsooptimerande 
 egenskaperna. En ren omtanke helt enkelt!
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 Egenskaper 

•	Förstärker	
 rengöringsprocessen. 

•	Hälsooptimerad	tack	vare	
 mjölkproteiner och naturlig 
 mjölksyra.

•	Naturligt	ursprung,	
 en biprodukt utgör råvaran.

•	Unik	teknologi,	100	%	
 biologiskt nedbrytbar.

 Kundnytta 

•	Skonsam	mot	användaren
 och är mild mot material 
 och ytor.

•	Kretsloppsanpassad	och	
 miljöoptimerad produkt.

•	 Inga	transportrestriktioner,	
 enkel att hantera.

•	Väcker	intresse	och	främjar		 	
 en hållbar utveckling samt 
 bidrar till cirkulär ekonomi.

Produktion av Bio Gen Active®

Naturlig process med låg energiförbrukning

Vassle
En biprodukt vid
ostproduktion, från 
lokalt mejeri

Fermentation
En naturlig 
jäsningsprocess 
som förädlar 
vasslen 

Rent med rent samvete
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Rätt produkt

Rätt produkt till rätt jobb

Vi har två olika produktserier; Bio Gen Active® och Invekta. Bio Gen 
 Active® produkterna kännetecknas av att de innehåller vassle och är 
 miljöoptimerade mot högt ställda nordiska krav. Invekta- produkterna är 
utformade för att komplettera Bio Gen Active® programmets funk tion-
alitet, med samma högt ställda miljökrav.

Våra produkter

Allrent
Art nr 42004 (500 ml)
Art nr 42006 (5 L)

Sprayflaska Allrent
Art nr 98004 (tom)

Universal
Art nr 42055 (500 ml)
Art nr 42054 (5 L)

Sprayflaska Universal
Art nr 98005 (tom)

WC-Rent
Art nr 42046 (500 ml)
Art nr 42047 (750 ml)

Handdisk
Art nr 42075 (500 ml)
Art nr 42074 (5 L)

Bort med Smuts&Fett
Art nr 42019 (500 ml)
Art nr 42025 (5 L)

Bort med Kalk&Rost
Art nr 42031 (500 ml)
Art nr 42029 (5 L)

Bort med Kalk&Rost gel+
Art nr 42063 (500 ml)
Art nr 42062 (5 L)

Invekta Desinfektion
Art nr 41060 (750 ml brukslösning)
Art nr 41066 (5 L koncentrat)
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•	Blod,	rödvin	–	Använd	kallt	vatten.	Skölj.	

	 Koncentrerad	Universal.	Skölj	igen.

•	Bläck,	tusch	–	Koncentrerad	Universal.	Skölj.

•	Bär,	sylt,	frukt,	saft,	urin	–	Skölj.	Koncentrerad	Universal.	

	 Skölj	igen.

•	Rost,	kalkavlagringar,	metalloxider – Behandla med Bort med  

	 Kalk&Rost.	Skölj.

•	Olja,	klister,	lim,	trycksvärta,	gummi,	fett – Behandla med   

	 Bort	med	Smuts&Fett	(Allrent	räcker	i	vissa	fall).	Skölj.

•	Kaffe,	te,	jord,	sot,	gräs,	mjölk,	choklad	– Behandla med Bort  

	 med	Smuts&Fett	(Allrent	räcker	i	vissa	fall).

•	Mögel	–	Behandla	först	med	Bort	med	Smuts&Fett	och	därefter	med		

	 Invekta	Desinfektion.

•	Dålig	doft	–	Behandla	med	Invekta Desinfektion.

 Lufta och låt torka.

 Sug	upp	så	mycket	av	fläcken	som	möjligt	medan	den	är	fuktig	med		
	 potatismjöl	eller	salt.	Ju	fortare	du	tar	bort	fläcken	desto	bättre.	Se	till		
 att blötläggningen blir så lång som möjligt. Avsluta med vanlig tvätt  
	 om	det	är	tvättbara	textilier	fläcken	hamnat	på.	

	 Om	fläcken	är	intorkad	behöver	blötläggningen	vara	längre.	Upprepa		
 behandling vid behov.

Bio Gen Active®

Fläckguide
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För	 daglig	 rengöring	 av	 vattentåliga	 ytor,	 som	 t	 ex	 golv,	 väggar,	 bord,	
	bänkar.	Miljömärkt	med	SVANEN.	Skaka	flaskan/dunken	före		användning.	

Hink och mopp/duk samt skurmaskin: 30 ml till 6 L vatten (1:200).

Sprayflaska/Grovrengöring: 20 ml till 600 ml vatten (1:30). 500 ml 
	koncentrat	=	25	sprayflaskor.	Spraya	och	torka	av.	Vid	svår		nedsmutsning,	
öka andelen koncentrat.

pH:	9,7	(koncentrat),	8	(rekommenderad	brukslösning)

Bio Gen Active®

Art nr 98004 (tom)Art nr 42006 (5 L) Art nr 42004 (500 ml)

Allrent
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För	daglig	rengöring	i	kök,	badrum	och	andra	våtutrymmen.	Miljömärkt	
med	SVANEN.	Skaka	flaskan/dunken	före	användning.

Hink och mopp/duk samt skurmaskin: 30 ml till 6 L vatten (1:200).

Sprayflaska/Grovrengöring: 20 ml till 600 ml vatten (1:30). 500 ml 
	koncentrat	=	25	sprayflaskor.	Spraya,	låt	verka		5	min,	spola/torka	rent	
med	 vatten.	 Vid	 svår	 smuts	 och	 beläggningar/vattenavlagringar,	 öka	
	andelen	koncentrat	och	borsta	ytan	före	avsköljning/avtorkning.

Tänk också på att vattnets egenskaper kan variera efter lokala 
 förutsättningar, t. ex. förekomsten av kalk, mineraler och salt, alltså det 
man  kallar vattnets hårdhet. Ju hårdare vatten, desto starkare bruks-
lösning	behövs	för	att	produkten	ska	vara	effektiv.	Dessutom	bildas	mer	
kalk- och  vattenavlagringar på ytorna i bl a badrum.

pH:	2,0	(koncentrat),	4	(rekommenderad	brukslösning)

Universal
Bio Gen Active®

Art nr 98005  (tom) Art nr 42054 (5 L) Art nr 42055 (500 ml)
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Mild och effektiv sanitetsrengöring.

Produkten är mild och löser ändå kalk och smuts samt avlägsnar 
 missfärgningar effektivt.

Applicera	WC-Rent	på	ytorna	och	i	vattnet	på	WC-stolen	och	låt	verka	i	
några minuter. Borsta och spola av med vatten.

pH:	2,3

WC-Rent
Bio Gen Active®

Art nr 42046 (500 ml)Art nr 42047  (750 ml) 
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Ett mycket drygt och effektivt diskmedel för alla tillfällen. Ger ett krämigt 
skum som räcker länge.

Mycket effektiv mot kalkhinnor på glas.

Bio	Gen	Active®	skyddar	huden	mot	uttorkning.	Diska	utan	att	få	torra	
händer! 

Uppskattas	av	såväl	proffs	som	hemmakockar.

pH:	5,5

Handdisk
Bio Gen Active®

Art nr 42074 (5 L) Art nr 42075 (500 ml)



www.biogenactive.com 10

För	rengöring	av	trädgårdsredskap,	trätrall,	utemöbler,	fasader	samt	hårt	
smutsade,	feta	och	oljiga	ytor.	Skaka	flaskan/dunken	före	användning.	

Dosering: 1 del + 5–9 delar vatten. 

Låt	verka	 i	10	min	på	ytor/1–6	 timmar	 i	 reningsbad.	Skölj	noggrant	av	
med vatten. Värme påskyndar rengöring.

pH:	11,0	(koncentrat),	10,6	(rekommenderad	brukslösning)

Bio Gen Active®

Bort med Smuts&Fett

Art nr 42025 (5 L) Art nr 42019 (500 ml) Art nr 98002
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Tar effektivt bort kalk och rost i våtutrymmen, kök, garage och verkstad. 
Skaka	flaskan/dunken	före	användning.	

Dosering: 1	del	+	3–7	delar	vatten.	Låt	verka	i	10	min	på	ytor/1–6	timmar	
i	reningsbad.	Skölj	noggrant	av	med	vatten.	Värme	påskyndar	rengöring.	

Tvätt-/diskmaskin: 0,25	L	i	fack	eller	direkt	i	maskinen.	Kör		huvudprogram.

Kaffebryggare/vattenkokare: kör reningslösning minst 1 ggr och vatten 
minst 4 ggr.

Tänk också på att vattnets egenskaper kan variera efter lokala 
 förutsättningar, t ex förekomsten av kalk, mineraler och salt, alltså det 
man kallar vattnets hårdhet. Ju hårdare vatten, desto starkare bruks-
lösning		behövs	för	att	produkten	ska	vara	effektiv.	Dessutom	bildas	mer	
kalk- och  vattenavlagringar på ytorna i bl a badrum.

pH:	1,3	(koncentrat),	1,8	(rekommenderad	brukslösning)

Bort med Kalk&Rost
Bio Gen Active®

Art nr 42029 (5 L) Art nr 42031 (500 ml) Art nr 98003
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För	 rengöring	 av	 badrum,	 duschar,	 klinker,	 badrumsporslin,	 	kranar	
och	 blandare.	 Speciellt	 lämpad	 för	 vertikala	 ytor.	 Tar	 effektivt	 bort	
	oxider,	 kalkavlagringar	 och	 saltutfällningar.	 Skaka	 flaskan/dunken	 före	
 användning. 

Färdig	brukslösning.

Applicera med roller, svamp eller pensel på ytan och låt verka i 15–90 
min.	Skölj	noggrant	av	med	mycket	vatten,	gärna	varmt	och	med	högt	
tryck.

pH:	<	1

Bort med Kalk&Rost gel+
Bio Gen Active®

Art nr 42062 (5 L) Art nr 42063 (500 ml)
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Tar	 bort	 dålig	 lukt!	 Neutraliserar	 bakterier	 och	 virus	 på	 golv,	 väggar,	
	arbetsytor,	 transportband,	 behållare	 och	 köksutrustning.	 Utan	 klor,	
 alkalier, formalin eller fenol.

Färdig	brukslösning	i	sprayflaska:	750	ml.
Koncentrat	5L	doseras	1	del	+	9	delar	vatten.

Rengör	ytan	innan	desinfektion.	Appliceras	som	spray,	nedsänkning	i	bad	
eller	annat	lämpligt	sätt.	Låt	verka	i	minst	5–10	min.	Ska	den		desinficerade	
ytan brukas för livsmedel – skölj med vatten.

Invekta®

Desinfektion

Art nr 41066 (5 L) Art nr 41060 (750 ml)
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Normal daglig städning

Svår/ ingrodd

Vatten-
avlagringar

Fet/
organisk

Bort med Kalk&Rost gel+ 

Universal

Bort med Kalk&Rost

Bort med Smuts&Fett

Allrent

Bort med 
Kalk&Rost Bort med Smuts&Fett

pH

pH ~ 1,5 Citron
pH ~ 3,5 Rött vin

pH ~ 5,5 Hud
pH ~ 7 Vatten

Över pH 12 räknas 
som frätande

0           1          2           3           4          5           6           7          8           9          10         11        12         13       14

Bort med 
Kalk&Rost 
gel+

Universal
Allrent

Rätt produkt till rätt smuts

Produkternas pH

WC-Rent

Handdisk
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Bio Gen Active AB är ett miljöteknikbolag som drivs av 
 människor med en ren omtanke. Vi tror på ett ansvars tagande 
– inte bara för vår generation, utan även för de som  kommer 
efter. Det är vår drivkraft för att ständigt optimera vår  affärsidé: 

Att hjälpa våra kunder minska miljöbelastningen 
och samtidigt förbättra arbetsmiljön med en mer hälsosam 

inomhusmiljö som resultat genom att använda rengöringsmedel 
baserade på den unika ingrediensen Bio Gen Active®.

Efter mer än två årtionden med nöjda kunder som jobbar inom  olika 
 områden av rengöring världen över, är vår vassleteknologi väl  beprövad 
och	konceptet		uppskattas	för	dess	mångsidighet.	Funktionella		produkter	
är viktiga för resultatet, men service och support är nödvändiga för 
 förtroendet. Våra produkter  baserade på Bio Gen Active® präglas av 
 effektivitet,  användarvänlighet med fokus på personlig säkerhet samt 
hälsa	 och	 miljö.	 De	 används	 förutom	 vid	 industriell	 rengöring	 till	 städ/
rengöring och underhåll av fastigheter samt personlig hygien.

Vi	välkomnar	dig	att	ta	del	av	vårt	erbjudande!	

Vårt	mål	är	att	hjälpa	Dig	en	bit	vidare	i	Din	strävan	för	en	ren	omtanke!	
Välkommen till Bio Gen Active®.

Ett enkelt val 
som sänker 
miljöbelastningen 
– redan idag!


