
Commerciële informatie: 
 
Zonder het te weten zijn het de enzymen die de geur 

wegvreten! 
 

CSI Urine Vloer- en Oppervlaktereiniger bevat enzymen en micro-organismen die 
snel en volledig huisdiergeuren en -vlekken afbreken. 
 
USP’s: 

- Bevat een mix van micro-organismen en natuurlijke enzymen. 
- Laat een niet zichtbare biofilm achter om geurtjes tussen reinigingsbeurten 

door te neutraliseren. 
- 100% Biologisch afbreekbaar. 
- Bevat geen agressieve chemicaliën. 
- Kan veilig gebruikt worden in de buurt van alle huisdieren en baasjes. 

 
Wat is het en waar werkt het tegen? 
We houden van onze huisdieren, maar niet van het vuil en vieze geurtjes die onze 
dierenvrienden achterlaten in huis. CSI Urine Vloer- en Oppervlaktereiniger 
verwijdert de geuren en vlekken, zelfs als ze opgedroogd zijn. Zo kom je van de 
vervelende (ammoniak) geurtjes af in huis!  
 
Voor gebruik tegen o.a. huidschilfers, (modderige) pootafdrukken, gemorst eten en 
drinken, urine, uitwerpselen, braaksel, vetvlekken, bloed (loopsheid) en sporen van 
sleetje rijden.  
 
Het werkt op waterbestendige oppervlaktes 
Zoals: tegels, houten vloeren, gietvloeren, laminaat, PVC, douches wastafels, 
toiletten en baden. Probeer het product altijd eerst uit op een onopvallende plaats. 
Let op met natuursteen en poreuze oppervlaktes. 
 
Zo gebruik je de reiniger: 

• Meet 2 dopjes CSI Urine af in een emmer water (2 dopjes per 5 liter). 
• Voor gebruik op vloeren: maak de vloer schoon met een dweil. Daarna laten 

drogen aan de lucht. 
• Voor gebruik op oppervlaktes: breng een kleine hoeveelheid onverdund  

aan op een schone, droge, doek en veeg het oppervlakte schoon. Daarna 
laten drogen aan de lucht.  

 
Het verschil met een allesreiniger / regulier schoonmaakmiddel 

- CSI Urine gebruikt slimme wetenschap, geen agressieve chemicaliën (zoals 
bij bleekmiddel en desinfecterende producten).  

- Dankzij de niet zichtbare biofilm die achterblijft bij CSI Urine, worden geurtjes 
tussen reinigingsbeurten door geneutraliseerd. Gewoon schoonmaakmiddel 
doet dit niet, die parfumeert enkel de vlek / geur! 

- CSI Urine kan veilig gebruikt worden in de buurt van huisdieren en hun 
baasjes. Gewone schoonmaakmiddelen kunnen schadelijk en agressief zijn. 

 



CSI Urine assortiment 
Naast deze speciale Vloer- en Oppervlaktereiniger, heeft CSI Urine een product voor 
elke situatie:  

• Heeft jouw pup of kitten een ongelukje gehad in huis? Gebruik CSI Urine geur- 
en vlekverwijderaar hond & puppy of kat & kitten.  

• Blijft jouw hond of kat maar op je nieuwe tapijt markeren, ook al heb je jouw 
tapijt al schoongemaakt? Dan is CSI Urine Tapijtreiniger de oplossing. Deze 
tapijtreiniger breekt de urine volledig af, dit gaat markeren tegen.  

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

• Er is ook een speciale kooireiniger voor het reinigen van hokken & kooien van 
konijnen en knaagdieren. 

 




