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OMSCHRIJVING 

Biomix Uritab is een tablet met speciaal geselecteerde enzymen om het ontstaan van 
urinesteen, slechte geuren en verstoppingen in urinoirs te voorkomen. Creëert een aangename 
frisse omgeving tijdens het langzaam oplossen (24 uur). Bevordert de werking van de 
septische putten. Gegarandeerd zonder paradichloor-benzeen of andere schadelijke stoffen. 

TOEPASSING 

Urinoirs 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

1 tablet per dag per urinoir. Indien nodig de dosering aanpassen. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN 
 

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof vermijden. 
Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. 

 
WAARSCHUWING 

 
Zuiver product: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen 
veroorzaken. Inademing van stof vermijden. Bij onwel voelen het antigifcentrum of een arts 
raadplegen. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Niet eten, drinken of roken tijdens 
het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verwijderd 
houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Buiten het bereik van kinderen houden. 

Bevat: NATRIUMPERBORAAT-TETRAHYDRAAT, SODIUM BICARBONATE. < 5% anionogene 
oppervlakteactieve stoffen, zuurstofbleekmiddelen, enzymen, parfums. 

UNIEKE EIGENSCHAPPEN 
 

• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (301B). 
• Arbeidsbesparend 
• Aangename menthol geur 
• Zuinig in gebruik 

 
 
 
 
 



 

 
PRODUCTSPECIFICATIES 

 
Opslagvoorwaarden: Opslaan in een droge, afgeschermde ruimte om contact met vocht te 
vermijden. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten 
verpakking bewaren. Koel bewaren. 
 
Houdbaarheid: 3 jaar na productiedatum. Zie verpakking. 
Lotnummer: Zie verpakking. 
Voorkomen: Blauwe pastilles. 
 
 

EENHEIDSVERPAKKING 

Volume 800g     

EAN 5425017313557     

Gewicht (Kg) 0,950     
 

Afmeting (cm)* 16,5(H)x10,5(D)x33(O)     

VERPAKKINGSEENHEID 

Volume 6x800g     

EAN 5425017313564     

Gewicht (Kg) 5,760     

Afmeting (cm)* 18(H)x22(B)x32(L)     

PALLET 

Verpakkingseenheden 96     

Gewicht (Kg) 553     

Afmeting (cm)* 145(H)x76(B)120(L)     

 

*(H) hoogte x (B) breedte of (D) diameter x (L) lengte of (O) omtrek  

 
FABRIKANT 

 
 

Bionova N.V. 
Kruisstraat 59A 
9930 LIEVEGEM 

 
BTW BE 0458.509.397 

IBAN BE40 4344 2385 7163 
BIC KREDBEBB 

 
Mail: info@bionova.be 
Tel: +32 9 279 22 33 
Fax: +32 9 279 22 11 
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