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Probiotische sanitairreiniger in tabletvorm voor dagelijks gebruik met 
milieubevorderende werking
- Voor reiniging van sanitaire ruimte en toilet
- Vermijd het gebruik van wegwerp plastic met de 100% plasticvrije verpakking & de 
herbruikbare sprayflacon
- Bespaar tot 99% CO2 bij transport, 99% aan opslagruimte & garandeer steeds een 
veilige en exacte dosering dankzij de tabletvorm
- Efficiënte formule met plantaardige ingrediënten en probiotica die tot 3 maanden 
na het oplossen actief blijven
- Maakt het oppervlak zuiver en bestrijdt actief geuren
- Fris parfum
- ECOCERT

Momenteel worden er nog veel te vaak gebruiksklare producten in een plastic 
wegwerpverpakking ingezet, die bovendien voor het merendeel uit water bestaan. 
Greenspeed biedt hiervoor een oplossing: de Probio Tabs. De Probio Tabs zijn verpakt 
in een 100% plasticvrije verpakking en worden best gebruikt in combinatie met de 
herbruikbare sprayflacons. Hierdoor draag je bij tot een drastische vermindering van 
het plasticverbruik. Dankzij de efficiënte tabletvorm moeten we geen onnodig water 
transporteren, deze voeg je immers zelf toe. Zo besparen we tot 99% CO2 bij 
transport. Dankzij de compacte tabletvorm bespaar je ook nog eens tot 99% in 
opslagruimte. De tablet zorgt voor een zeer eenvoudige en steeds correcte dosering 
zonder dat je extra doseerapparatuur nodig hebt (1 tab = 1 spray).

De probiotica in de Probio Tabs verwijderen de organische vervuiling tot diep in een 
oppervlak. Dit zorgt voor een onmiddellijk en langdurig schoon resultaat. De 
probiotica neutraliseren daarbij ook vieze geurtjes. Wanneer ze na gebruik opnieuw 
in het milieu terechtkomen, dragen ze actief bij tot waterzuivering en het behoud van 
een natuurlijke microbiële balans. In tegenstelling tot heel wat chemische 
reinigingsproducten zijn de probiotische producten heel veilig in gebruik. De micro-
organismen zijn 100% natuurlijk.
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GEBRUIK
1. Vul de Probio Tab San Spray met 300 ml water (zie markering op het label)
2. Doseer 1 Probio Tab San in de sprayflacon en sluit de fles af met de spraykop
3. Wacht ongeveer 3 minuten tot de tablet volledig is opgelost
4. De spray is klaar voor gebruik
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet 
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.

GS Probio Tab San - 1 tablet - 4.5 g
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1 TAB + 300 ML AQUA
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (LxHxB) 7.5 x 7 x .5 cm

Vorm: Vast
Kleur: Rood
Geur: Fris
Oplosbaarheid in water: Volledig
pH-waarde: 3.5
Verpakking: 100% plant-based, 100% plasticvrij, 100% recyclebaar

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product

Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4003641
Stuk
1 TAB
7.5 x 7 x .5 cm
5 g
4.5 g
EAN 5420015516177

Verpakking

Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

6
8 x 8 x 6 cm
43 g
EAN 5420015516184

Pallet

Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag

16128
3
5376
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