
CSI Urine Tapijtreiniger 
 
Technische informatie: 
 
Geschikt voor: 
Hond, kat, konijn & knaagdier. 
 
Ingrediënten: slimme technologie die werkt op basis van bacteriën en enzymen om 
urinevlekken en -geuren aan te pakken op moleculair niveau.  
 
Werking: 

• Een vlek door huisdierurine is geen gewone vlek. CSI URINE® werkt op basis 
van enzymen en bacteriën die deze enzymen produceren. Zij werken op 
moleculair niveau en breken de urine volledig af, waardoor het niet alleen fris 
ruikt, maar de vlek ook doet verwijderen voor de krachtige dierenneus. Dit 
voorkomt opnieuw markeren. 

• Wat zijn enzymen en wat doen zij? 
Enzymen zijn de substanties die het natuurlijke afbreekproces op gang 
brengen. Enzymen worden geproduceerd door bacteriën om hun 
voedingsstoffen af te breken zodat zij ze kunnen verteren. Er zijn verschillende 
soorten enzymen. CSI URINE heeft enzymen welke werken bij urine. De 
enzymen breken de urine af waardoor de urine volledig wordt verwijderd. 
De enzymen van CSI URINE zijn biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk en 
zijn niet schadelijk voor mens en dier in tegenstelling tot vele andere 
schoonmaakmiddelen zoals bleek en chloor. 
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Commerciële informatie: 
 

CSI Urine Tapijtreiniger verwijdert (oude) 
urinevlekken van huisdieren.  

 
USP’s: 

- Verwijdert urinegeur en -vlekken op moleculair niveau, 
- Verwijdert ook oude urinevlekken, 
- Veilig en niet toxisch, 
- Voorkomt opnieuw markeren. 

 
Wat is het en waar werkt het tegen?  
CSI Urine Tapijtreiniger is een schoonmaakmiddel op basis van speciaal 
geformuleerde natuurlijke enzymen en bacteriën. Deze enzymen en bacteriën 
pakken urine aan op moleculair niveau. CSI Urine Tapijtreiniger dringt zelfs door tot 
het ondertapijt en verwijdert urinevlekken en -geuren. Doordat deze bacteriën en 
enzymen de urine volledig afbreken ruikt het niet alleen fris, maar worden de geuren 
ook verwijderd voor de krachtige neus van jouw hond of kat. Dit voorkomt opnieuw 
markeren. CSI Urine is vergelijkbaar met Urine Off. 
 
Zo gebruik je CSI Urine Tapijtreiniger: 

1. Verwijder eerst de urine en uitwerpselen met papier. 
2. Maak de plek goed nat met de CSI Urine Tapijtreiniger en overlap de randen 

van de plek. 
3. Doe even niks! Schrobben is ook niet nodig. Laat de tapijtreiniger intrekken en 

aan de lucht drogen. Dit kan 24 tot 48 uur duren. 
4. Wanneer de plek droog is kan je de restanten eventueel opzuigen. 

 
Om oude urinegeuren en -vlekken af te breken, kan het nodig zijn om de stappen te 
herhalen. 
 
Breekt ook bloed, braaksel en ontlasting af 
De enzymen in CSI Urine breken niet alleen urine af, maar breken ook andere 
organische materialen af zoals: bloed, braaksel en ontlasting.  
 
Een oplossing voor elke situatie 
CSI Urine heeft een product voor elke situatie: 

• Is jouw puppy of kitten nog niet helemaal zindelijk? Gebruik CSI Urine vlek & 
geur verwijderaar hond & puppy of kat & kitten.  

• Voor konijnen en knaagdieren is er een speciale CSI Urine Kooireiniger. 
Hiermee houd je hokken en kooien fris en schoon. 

• De kattenbak houd je schoon met een speciale CSI Urine kattenbakreiniger 
en kattenbak granules. 

 
 


