
Top hygiene van uw douche afvoer.
 
Voor het preventief behandelen van uw douche afvoer
is er nu een poeder ontwikkeld dat bestaat uit 
chemische zuurstof en (slapende) bacteriën.
 Deze bacteriën worden actief zodra ze in contact ko-
men met water en zuurstof. 
Zij zorgen voor de “spijsvertering”van alle organische 
stoffen in uw douchegoot of afvoerput.
De aerobe bacteriën scheiden geen schadelijke stoffen 
uit,maar zuurstof. 
De werking van het poeder is ideaal wanneer 
er iedere week gedoseerd wordt (het beste is om een 
vaste dag te nemen), er zal zich een preventieve 
bacteriële laag vormen die er voor zorgt dat de douche 
afvoer schoon blijft, hierdoor kunnen zeepresten en 
haren zich niet meer hechten en als bijkomend voordeel 
zal ook de afvoerleiding niet kunnen dicht slibben, wat 
de afvoer capaciteit van uw douche afvoer optimaal 
houdt! 
 
*  eenvoudig in gebruik
*  hygienisch en schoon
*  eenvoudige dosering, 1 zakje per week
*  maximale afvoercapaciteit blijft behouden
*  milieuvriendelijke oplossing   

Laat bacteriën het werk doen...

ASPABOOST

Verpakt in doos met 25 zakjes van 40 gram 
Aspaboost (voldoende voor 25 weken).
 Strooi de inhoud van het zakje zorgvuldig uit 
over de bodem van uw douchegoot of 
afvoerput. Herhaal dit elke week op een vaste 
dag, u zult na verloop van ca. 2 maanden zien 
wat een ongelofelijk mooi resultaat dit geeft. 

Advies verkoop prijs
€ 125.-
(voldoende voor 25 weken)



Voor

Na

Productdetails

Onderdeel  bacteriën
Levereenheden    1 kg, of 7 kg.
Ingrediënten  Chemisch zuurstof, aerobe bacteriën 
  en natriumbicarbonaat
Droge dosering  1x per week 40 gram
Pre mix   75 gram op 1,5 L water. 
  Tussen de 15 min en 1 uur laten   
   rusten
Bewaaradvies  droog en koel bewaren
Waarschuwing  mensen met een longaandoening  
  moeten inademen voorkomen. 
  Het product kan irritatie veroorzaken.

Het proces in stappen
afgebeeld resultaat in 8 weken volgens richtlijn2 weken

4 weken

6 weken

8 weken

Risico en Veiligheids zinnen (R&S zinnen)

R08  Bevordert de verbranding van brandbare stoffen
R36  Irriterend voor de ogen
R38  Irriterend voor de huid
S02  Buiten bereik van kinderen bewaren
S03  Op een koele plaats bewaren
S08  Verpakking droog houden
S17  Verwijderd houden van brandbare stoffen
S24  Aanraking met de huid vermijden
S25  Aanraking met de ogen vermijden
S26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
 overvloedig water afspoelen en deskundig 
 medisch advies inwinnen


