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Biomix® TOI 

 

 

 

 
 

 

 
Biomix

® 
TOI is een biologische toiletvloeistof op basis van enzymen die zowel in de afvaltank als in de 

spoelwatertank kan worden toegepast. 

Een mengsel van speciaal geselecteerde enzymen in Biomix
®
 TOI zorgt voor een snelle afbraak van 

fecaliën en toiletpapier door een natuurlijk afbraakproces en houdt deze vloeibaar.  

Tevens voorkomt Biomix
®
 TOI  het ontstaan van vervelende geuren.                                                                               

Biomix
®
 TOI is biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor het milieu. 

 

 
 

Biomix
®
 TOI kan worden gebruikt voor bioboxen, mobiletoiletten, werftoiletten, boten, caravans, 

mobilhomes, enz. 

 

 
 

Toiletten van caravans, boten, campers, enz:  

Gebruik 45 ml Biomix
®
 TOI (1 dosering) per 10 liter inhoud afvaltank.     

Spoelwaterreservoir: 45 ml Biomix
®
 TOI (1 dosering) per 10 liter spoelwater. 

 

Bioboxen , mobiletoiletten, enz.:  

1 liter  BIOMIX
®
 TOI toevoegen aan 20 liter water in een afvaltank van 200 liter. 

 

Toiletten met een grote opslag tank:  

0.5% Biomix
®
 TOI toevoegen op de inhoud van de afvaltank. 

 
 

 

 Biologisch afbreekbaar. 

 Milieuvriendelijk. 

 Langdurige werking. 

 Aangename geur. 

 Zuinig in gebruik. 

 

 

 

Fabrikant 

Algemene omschrijving 

Unieke eigenschappen 

Gebruiksaanwijzing 
 

Toepassingsgebieden 

Evangliestraat 66A ▪ 9220 Hamme  

Tel +32(0)52 554393 ▪ Fax +32 (0)52 554721 

biomixproducts1@telenet.be ▪ www.biomix.eu 

BTW:BE 0867 038 161 ▪ HR 0867 038 161 ▪ KBC 735-0099643-12  

IBAN BE 19 7350  0996 4312▪ SWIFT KREDBEBB 
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Biomix

®
 TOI is voor kleine doseringen verpakt in een handige herbruikbare doseerfles van 1 liter. 

Biomix
®
 TOI is voordelig in gebruik. 

 

 

 

 

Verpakking: 1 liter navulfles, 1 liter herbruikbare doseerfles, 5 liter jerrycan, 20 liter jerrycan, 200 liter 

PE vat, 1000 liter IBC. 

Voorkomen: Groene vloeistof met munt-eucalyptus geur  

Stuks /doos: 12 (navulflessen of doseerflessen) x 1 L en  4 x 5 L 
Dozen / pallet: 1 L navulfles: 45 dozen 
                         1 L doseerfles: 32 dozen 
                         5 L jerrycan: 32 dozen 
                         20L jerrycan: 24 stuks 
Gewicht per doos: 1 L navulfles: 14,3 kg  
                                1 L doseerfles:14,9 kg  
                                5 L jerrycan: 21,7 kg 
Houdbaarheid: 3 jaar  
 
 

 

  

Etiket 

 

 

 

Gebruikers voordelen  

Product specificaties 


