
 

Rychlé odstranění zápachu a skvrn od moči zvířat  
 
Enzymatický čistič BactoDes ANIMAL vám pomůže velmi rychle natrvalo odstranit 
zápach po kočičí nebo psí moči a značkování.  
 
BactoDes ANIMAL je: 

• Biologicky odbouratelný 

• Dermatologicky testovaný 

• S neutrálním Ph 
 
V Čisté pohodě si vyberte velikost balení podle velikosti zvířete. Enzymatický čistič 
rozkládá páchnoucí organické zbytky působením specializovaných bakteriálních kmenů. 
Ty se aktivují kontaktem se zvířecí močí nebo pozůstatky exkrementu a skončí po jejich 
"sežrání". Neobsahuje čistidla, detergenty ani fosfáty.  
Enzymatický čistič odstraní i nejmenší částečky bílkovin, takže zvíře na místě nic necítí a 
nevrací se tam.  
 

Postup odstranění skvrny:  
Nové skvrny  
Nejdřív je nutné najít místo činu. Pokud je moč již suchá, použijte UV lampu nebo se 
musíte spolehnout na vlastní nos.  
Když najdete zdroj zápachu, tak :  
1. Odškrábněte zaschlé zbytky  
2. Protřepejte lahvičku BactoDes ANIMAL a vyzkoušejte ho kvůli reakci na barvu na 
nějakém skrytém místě.  
3. Nastříkejte ho na celou skvrnu, u koberce a tkanin také cca 5 cm kolem skvrny.  
4. Nechte ho několik minut působit (aspoň 10 minut).  
5. Pokud na podlaze nebo koberci zůstala kapalina, tak ji odsajte papírovým ubrouskem 
nebo hadrem, který nebarví.  
6. Nechte úplně uschnout  
 

Staré skvrny 

Rovněž nastříkejte BactoDes ANIMAL, přikryjte je igelitem nebo folií a nechte 
působit několik hodin.  
Folie brání rychlému vyschnutí a dá čas bakteriím, aby mohly odstranit i staré zbytky 
moči. Pak je odkryjte a nechte uschnout.  
 
Pokud je to potřeba, tak nakonec vyperte vodou. Nejrychleji to vyřídíte vodním 
vysavačem HYLA-prostě flek naředíte teplou vodou a opakovaně vysajete. Na případné 
dočištění použijte obyčejné mýdlo-namydlíte a opět spláchnete vodou. Koberec nebo 
sedačka zůstanou stálobarevné.  

 
Na místě je loužička nebo hromádka  
Postup je stejný, jen tekutinu nejdřív odsajte papírovou utěrkou, hromádku v ní odnesete.  
 
Varování: Nikdy BactoDes ANIMAL nestříkejte přímo na člověka nebo zvíře. Skladujte 
mimo dosah dětí. Neužívejte vnitřně. Nevdechujte aerosol vzniklý během aplikace 
přípravku 
 

Složení: <5 % neiontových povrchově aktivních látek, vůně (Benzyl Salicylate, 
Limonene), speciální bakteriální kmeny 

https://obchod.cistapohoda.cz/slovnik-pojmu/aerosol/
https://obchod.cistapohoda.cz/slovnik-pojmu/vune/


Kde všude BactoDes ANIMAL využijete na odstranění zvířecí moči 
 

• Zahrada-rostliny, fasáda, stromy, plot 

• Kočičí a psí toalety 

• Matrace, pelíšky, čalouněný nábytek 

• Podlahy-dřevěné, spáry v dlažbě, koberce, marmoleum 

• Vnitřek auta, sedačky a čalounění 
 

 

V čem Vám HYLA pomůže? 

• Vyčistí a upraví vzduch  

• Provoní, léčí aromaterapií 

• Zachytí exhalace a plísně 

• Vysává parkety, plovoucí 

podlahy a dlažbu 

• Hloubkově vysává 

a vyklepává koberce, 

čalounění a matrace 

• Pere koberce a čalounění na mokro 

• Myje okna a podlahy 

• Hubí roztoče 

• Vytahá zapíchané chlupy z gauče a 

koberce. 

• Vyčistí fleky od moči a biologických zbytků 

• Můžete vyčesávat odsávanou hubicí přímo psa nebo kočku 

• Šetří 70 % času při úklidu 

Už žádné kupování filtrů ani sáčků, už žádný zápach z vysavače. Jen čistý 
byt bez alergenů a chlupů.  
 
Vyzkoušejte si Hylu doma - zavolejte na bezplatnou linku 800 100 053 a 
rezervujte si termín. 
 

Dárkový kód na slevu 5.000,-Kč při zakoupení 

vodního vysavače a čističe vzduchu Hyla.  

 HYLA 2023 

Kód uplatníte při nákupu po přihlášení na https://eshop.hyla.cz/                      

nebo při vyzkoušení vodního vysavače u sebe doma. Slevy se              

nesčítají, platnost kuponu je časově omezena. 

https://eshop.hyla.cz/

