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ФРЕШ е биологично активен препарат за премахване и контрол на неприятните миризми в ФРЕШ е биологично активен препарат за премахване и контрол на неприятните миризми в 

жилищни, обществени, търговски и производствени помещения. ФРЕШ е комбинация от  жилищни, обществени, търговски и производствени помещения. ФРЕШ е комбинация от  

бързодействащ неутрализатор на формираща се в момента миризма, специфично действащи 

микроорганизми за разграждане на зловонни органични вещества и съпътстващи компоненти  

бързодействащ неутрализатор на формираща се в момента миризма, специфично действащи 

микроорганизми за разграждане на зловонни органични вещества и съпътстващи компоненти  

за стимулиране действието на микроорганизмите. за стимулиране действието на микроорганизмите. 

Откъде идват миризмите? Откъде идват миризмите? 

Отделянето на неприятни миризми идва от неконтролираната ферментация (гниене). Гниенето е процес, 

при който преобладават анаеробни бактерии, т.е. такива които работят без- или с оскъдно съдържание на 

кислород. Вследствие, процесите на ферментация са непълни и така се образуват неприятни миризми от 

азот и сяра съдържащи вещества.  

Отделянето на неприятни миризми идва от неконтролираната ферментация (гниене). Гниенето е процес, 

при който преобладават анаеробни бактерии, т.е. такива които работят без- или с оскъдно съдържание на 

кислород. Вследствие, процесите на ферментация са непълни и така се образуват неприятни миризми от 

азот и сяра съдържащи вещества.  

Как действа ФРЕШ ? Как действа ФРЕШ ? 

Местата, където се извършват процеси на гниене са богати на микроорганизми, като тези от анаеробен 

произход преобладават. ФРЕШ съдържа аеробни микроорганизми (такива които работят в кислородна 

среда), които вземат превес над тези от анаеробен произход и така се завършва процеса на ферментация, 

при което не се отделят миризливи вещества. Освен това, ФРЕШ съдържа бързодействащ 

неутрализатор, който влиза в директна реакция с вече натрупаните миришещи вещества и така ги 

обезмирисява. 

Местата, където се извършват процеси на гниене са богати на микроорганизми, като тези от анаеробен 

произход преобладават. ФРЕШ съдържа аеробни микроорганизми (такива които работят в кислородна 

среда), които вземат превес над тези от анаеробен произход и така се завършва процеса на ферментация, 

при което не се отделят миризливи вещества. Освен това, ФРЕШ съдържа бързодействащ 

неутрализатор, който влиза в директна реакция с вече натрупаните миришещи вещества и така ги 

обезмирисява. 

Предимства на ФРЕШ: Предимства на ФРЕШ: 

 Една удобна система за перфектно обезмирисяване и поддръжка. 

 Дълготраен ефект на обезмирисяване 

 Ефективен и безопасен заместител на хлорна вар, формалдехид и кватернерни съединения 

Указания за употреба: 

ФРЕШ е готов за употреба продукт. Прилага се при всякакви случаи на миризма от органичен характер: 

 Премахване на миризми след готвене, тютюнопушене и др. в жилищни помещения 

 Премахване на миризми в обувки, чехли и др. 

 Премахване на миризми от домашни животни 

 Почистване на места, обитавани от домашни животни 

 Премахване на миризми от места за събиране на отпадъци 

 Премахване на миризми в домашни и обществени тоалетни 

 Премахване на миризми при производство на месо, млечни и други хранителни продукти 

 Премахване на миризми при торове и почви 

Опаковка: 
o 250 мл. в пластмасова опаковка с пръскалка.  

Съхранение и безопасност: 

Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата.  
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