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            Niniejsze opracowanie stanowi naszą własność intelektualną. Bez pisemnej zgody jego treść nie może być kopiowana w całości, części, formie przeredagowanej, 
            pod rygorem naruszenia praw autorskich w myśl Ustawy o ochronie własności intelektualnej z dnia 4 Lutego 1994r, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. 

 
OGÓLNE INFORMACJE 
 

Przed użyciem środka, należy go zawsze starannie wymieszać!  
 

 Aplikacja i zasada działania – TCS Bio One Lime stosuje się 
w koncentracie lub roztworze z wodą w zależności od wybranej 
metody przeciwdziałania skutkom nieprzyjemnych zapachów.  
Produkt może być wykorzystywany na dwa sposoby: 
  

1. do natychmiastowej i tymczasowej zmiany profilu zapachu               
poprzez „maskowanie” cząsteczek będących jego przyczyną, 
gdzie zazwyczaj stosowany jest w rozcieńczeniu z wodą,  
w proporcjach dobranych indywidualnie dla danego przypadku,  
np. 1 część koncentratu na 3, 5 lub 10 części wody, lub też jako  
dodatek koncentratu do detergentu w celu umycia powierzchni. 
 

2. do trwałej likwidacji zapachu poprzez mikro-biologiczny  
rozkład cząsteczek odpowiedzialnych za jego powstanie,  
gdzie używa się go w koncentracie lub małym rozcieńczeniu.  
 

Natychmiastowe – tymczasowe „maskowanie” zapachu   
 

 Metoda użycia – w zależności od intensywności i przyczyny 
(źródła) powstawania zapachu należy zastosować odpowiedni 
roztwór środka z wodą w proporcjach pomiędzy 1 do 3/5/10. 
Przykładowo, w toaletach publicznych o zwykle zwiększonej 
używalności zaleca się rozcieńczyć 1 litr środka z 3 litrami wody,             
natomiast w toaletach domowych wystarczy 1 l na 10 l wody. 
Roztwór należy wymieszać i aplikować natryskowo przy użyciu 
ręcznego atomizera, atomizera z lancą lub automatycznych 
urządzeń dozujących, a przy dużych obszarach kubaturowych           
urządzeniami natryskowymi, np. Alron - Microjet lub Hurricane.  
W pierwszej kolejności, roztwór należy nanosić bezpośrednio           
na elementy i powierzchnie, które są lub mogą być źródłem 
zapachu, np. wnętrza, okolice pisuarów i muszli klozetowych. 
Następnym etapem aplikacji jest spryskanie ścian, a na koniec 
pokrycie całej strefy przestrzennej danego pomieszczenia. 
Zabieg należy powtarzać cyklicznie „co jakiś czas” adekwatny  
do przeprowadzonej analizy nawrotu niechcianego zapachu.       
 

Trwała – mikrobiologiczna likwidacja zapachu   
 

Metoda użycia – w przypadku, gdy przyczyna powstawania 
zapachu jest oczywista i wynika z reakcji organicznych, które                
w sposób naturalny zachodzą na zanieczyszczonej powierzchni  
(brudna posadzka toalety, resztki biologicznych zanieczyszczeń) 
przed aplikacją środka, zanieczyszczenia muszą zostać usunięte, 
a powierzchnia umyta detergentem np. TCS 25 lub TCS Reno 12.  
Następnie, na suchą powierzchnię należy nanieść natryskowo 
koncentrat Bio One Lime za pomocą atomizera lub przy dużych 
obszarach kubaturowych agregatem np. Microjet lub Hurricane.  
Aplikacja środka musi być obfita, aż do wyraźnego zwilżenia całej 
powierzchni, w tym podłogi, ścian i sufitu oraz innych elementów 
znajdujących się w pomieszczeniu. Uwaga – na koniec procesu 
rozkładu cząsteczek, na powierzchni pozostają tylko dwutlenek 
węgla i woda, dlatego preparat należy pozostawić do samoczyn-
nego odparowania i do tego czasu nie użytkować pomieszczenia! 
W razie potrzeby proces aplikacji należy powtórzyć, a gdy zabieg 
nie przyniósł oczekiwanego rezultatu zastosować środek z grupy 
ALRON - Odour Control lub w skrajnym przypadku przeprowadzić 
kompleksowe odkażanie powierzchni metodą tzw. „suchej mgły”             
z użyciem środków ALRON – Odox DF, Maxox DF, Penetrox DF.   

 
ZUŻYCIE – przybliżone wartości 
 

 0,08 litra/m2 na 1 aplikację koncentratu  
 0,013 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-5 
 0,007 litra/m2 na 1 aplikację roztworu z wodą w stosunku 1-10 
 

W różnych przypadkach zużycie może być mniejsze lub większe … 
 

DANE TECHNICZNE  
 

 Postać: płyn 
 pH = ~ 6–8 w zależności od stężenia (rozcieńczenia) 
 Zapach: ziół i Limonki  

 

PRZECHOWYWANIE i TRWAŁOŚĆ 
 

Przechowywać w temperaturze dodatniej, w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu, chroniąc przed nadmiernym nagrzaniem! 
Trwałość użytkowa 24 mc. 
 

ŚRODKI OCHRONY BHP  
 

Używać standardowej odzież ochronnej, w tym podczas 
nanoszenia środka okularów i rękawic nitrylowych. 
 

OZNAKOWANIE                        PRODUCENT  
 

Produkt nie podlega TRION TENSID AB 
regulacji przepisom   Uppsala, Szwecja 
transportowym ADR. www.trion.se       

 

Działa drażniąco w kontakcie ze skórą i oczami!     
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu! 
      

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  
 

Szczegółowe informacje na temat danych technicznych,                      
toksykologicznych, oceny wpływu dla zdrowia, środowiska, transportu  
i przechowywania znajdują się w karcie charakterystyki CLP. 
 

WSKAZÓWKA  
 

Ścieki należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

GWARANTOWANE DORADZTWO TECHNICZNE  
 

Zapewniamy praktyczne doradztwo techniczne na etapie doboru 
produktu, norm zużycia, podczas jego stosowania i eksploatacji. 
 Tel +48 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax wew. nr 9 
 GSM 602 29 34 86, 602 33 40 70, 602 729 064, 692 676 403 
 e-mail: biuro@ags.info.pl website: www.ags.info.pl 
Ponadto, oferujemy szkolenia z całego zakresu systemu TCS®                    
oraz tematyczne porady instruktażowe na miejscu prac. 
 

UWAGI OGÓLNE  
 

Niniejsza INSTRUKCJA TECHNICZNA z dnia 27.04.2020r  
zastępuje wcześniejsze i jest sporządzona na podstawie naszej 
aktualnej wiedzy i doświadczenia. Stanowi tylko pomoc przy  
użytkowaniu produktu. Zaleca się wykonanie najpierw próby,              
w celu stwierdzenia, czy dane warunki stosowania doprowadzą do 
optymalnego wyniku. Użytkownik odpowiedzialny jest za właściwe 
zastosowanie produktu. Nie mamy wpływu na rodzaje zastosowań  
i sposób użycia naszych wyrobów, dlatego z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta czy dystrybutora. 

Mikrobiologiczny środek do przeciwdziałania brzydkim zapachom poprzez zawarte w nim niepatogenne kultury bakterii, których działanie 
polega na naturalnym rozkładzie cząsteczek powodujących zapachy, a produktami ubocznymi tej operacji są tylko dwutlenek węgla i woda, 
które nie wymagają żadnych dodatkowych czynności dezaktywacji (mycia lub wycierania) gdyż szybko ulegają bezśladowemu odparowaniu. 
Produkt jest łagodny w działaniu dla powierzchni i nie powoduje niepożądanych reakcji z żadnym z materiałów, a z uwagi na samoczynne 
działanie i łatwość użycia ma wyjątkowo wszechstronne zastosowanie we wszystkich obszarach mieszkalnych, publicznych i przemysłowych, 
jak np. toalety, śmietniki, pojemniki na odpady, kanały wentylacyjne i odpływowe, klatki schodowe, pojazdy komunikacji miejskiej itp..      
Jest skuteczny w eliminacji większości zapachów zwierząt, uryny, siarkowodoru, zepsutego mięsa i nabiału, nikotyny, amoniaku, pleśni itp..  
Oprócz typowej aplikacji poprzez natrysk jest też wykorzystywany jako dodatek do detergentów do mycia podłóg oraz innych powierzchni. 
Podlega bardzo szybkiej biodegradacji i współpracuje z innymi produktami TCS 25, Reno 12. ALRON – cała gama środków Odour Control i DF. 


