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Importator exclusiv Urimat
S.C. Calidus S.R.L.
Sos. Straulesti, nr.154, Sector 1, Bucuresti
telefon: +40 (0)21 / 409.29.92, +40 (0)21 / 409.29.93
fax:       +40 (0)21 / 409.29.94
e-mail: office@calidus.ro, web: www.calidus.ro. 

URIMAT MB – ActiveCleaner cu Kalkex are o acþiune 
microbiologicã. Are o putere de curãþare foarte mare ºi 
îndepãrteazã mirosurile neplãcute datorate 
descompunerii substanþelor organice. Îndepãrteazã 
depunerile de calcar ºi de sãpun ºi întârzie 
formarea unor noi depuneri de piatrã . Este potrivit 
pentru întreþinere, curãþare sau îndepãrtare a 
mirosurilor neplãcute în instalaþiile sanitare utilizate pe 

E�cienþa produsului :

Tensidele sunt biodegradabile (conform metodei de testare 
OECD)
Fãrã fosfaþi, formaldehide ºi solvenþi
Dermocompatibil
Recipientul este fabricat din polietilenã, iar capacul din 
polipropilenã: reciclabil
UBA 01060084

uc

Microorganismele penetreazã adânc porii, 
descompunând reziduurile organice rãu mirositoare 
depozitate acolo. URIMAT MB – ActiveCleaner cu 
Kalkex asigurã o prospeþime durabilã. Folosirea sa 
zilnicã previne apariþia mirosurilor neplãcute.

Proprietãþi :

Tenside anionice: <5%, tenside neionice: <5%, 
conservanþi, alte ingrediente: aditivi ºi arome.

Ingrediente în conformitate cu recomandãrile UE :

La curãþarea spaþiilor sanitare, nu folosiþi agenþi de
curãþare care conþin clor ºi acid suplimentar faþã de 
URIMA T MB-ActiveCleaner cu Kalkex.

Oamenii ºi mediul înconjurãtor :

Gama de aplicaþii :

Toalete
Grupuri sanitare
Bãi
Duºuri
Faþade
Pasaje
Casa scãrii
Containere de gunoi
Staþii de colectare a deºeurilor
Podele
Covoare, etc.

MB – ActiveCleaner cu Kalkex
Concentrat, 10 litri
Numãr produs: 80.006

MB – ActiveCleaner cu Kalkex
Concentrat, 3x1 litri
+ URIMAT spray, 450 ml,
gol, numãr produs: 80.002

MB – ActiveCleaner cu Kalkex
Concentrat, 1 litru
Numãr produs: 80.001

URIMAT spray
450 ml, gol, numãr produs: 80.008 



Depozite şi încrustări cauzate de 
păr, materii organice, uleiuri, 
grăsimi, etc.

Microorganismele din 
MB-ActiveCube penetrează 
depozitele şi încrustările...

...acestea fiind pur si simplu 
dizolvate

Când MB-ActiveCube este folosit 
cu regularitate, sifonul şi ţevile 
de scurgere rămân curate şi fără 
mirosuri neplăcute

Performanţele produsului
URIMAT MB-ActiveCube este un produs microbiologic destinat 
eliminării mirosurilor neplăcute şi a depunerilor de piatră. După 
curăţarea conductelor de scurgere, MB-ActiveCube reduce 
considerabil riscul de formare a depunerilor de piatră din 
conducte şi din jurul sifonului. Prin reducerea riscului de
înfundare a conductelor de scurgere se economisesc sume 
importante asociate lucrarilor de întreţinere.

Proprietăţi
Prin folosirea regulată, microorganismele din compoziţia 
MB-ACtiveCube reduc substanţial încrustările şi dizolvă 
depunerile de piatră, menţinând liber sifonul şi conductele de 
scurgere. Mirosurile neplăcute sunt pur şi simplu descompuse.

Ingrediente
Bacterii, polimeri bloc, parfum.

Interacţiunea cu mediul
Nu este periculos pentru oameni sau animale. Animalele acvatice 
nu sunt afectate. Compatibil cu flora utilizată în tratamentul şi 
epurarea apei.

Nu folosiţi produse de curăţenie care conţin acizi sau clor în 
combinaţie cu URMIAT MB-ActiveCube. Pentru curăţarea 
regulată de întreţinere a instalaţiilor sanitare se recomandă 
folosirea URIMAT MB-ActiveCleaner, de asemenea cu acţiune 
microbiologică. 

URIMAT MB-ActiveCube
12 bucăţi Cod 80.201

URIMAT MB-ActiveCube
36 bucăţi Cod 80.203

URIMAT MB-ActiveCube
75 bucăţi Cod 80.204

URIMAT MB-ActiveCube
225 bucăţi Cod 80.205

Complete Ecologic Solutions

Importator exclusiv MB-ActiveCube
S.C. Calidus S.R.L.
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 68, Sector 1, Bucureşti
telefon: +40 (0)21 / 409.29.92, +40 (0)21 / 409.29.93
fax: +40 (0) 21 /409.29.94
e-mail: office@calidus.ro, web: www.calidus.ro
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