C A T A L O O G
GEURBEHANDELING
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WTC biedt een breed gamma van producten
aan bestemd voor het behandelen van lucht,
geur en water. De voorgestelde behandelingen
zijn verschillend en gevarieerd.
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GEURBEHANDELING
AE 5018 FINODOR COTTON
GEURVERFRISSER

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van
katoen nalaat in de omgeving. Ideaal voor het ontgeuren van kantoren,
vergaderzalen, eetzalen, wachtzalen, fitness clubs, feestzalen, kelders,
sportzalen, kleedkamers, enz.

AE 5018 FINODOR MANDARINE
GEURVERFRISSER

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van
mandarijn nalaat in de omgeving. Ideaal voor het ontgeuren van kantoren,
vergaderzalen, eetzalen, wachtzalen, fitness clubs, feestzalen, kelders,
sportzalen, kleedkamers, enz.

AE 5018 FINODOR PAMPLEMOUSSE
GEURVERFRISSER

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van
pompelmoes nalaat in de omgeving. Ideaal voor het ontgeuren van
kantoren, vergaderzalen, eetzalen, wachtzalen, fitness clubs, feestzalen,
kelders, sportzalen, kleedkamers, enz.

AE 5018 FINODOR PASSION
FINODOR PASSION

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van
passievruchten nalaat in de omgeving. Ideaal voor het ontgeuren van
kantoren, vergaderzalen, eetzalen, wachtzalen, fitness clubs, feestzalen,
kelders, sportzalen, kleedkamers, enz.
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GEURBEHANDELING
AE 5025 REODOR
GEURNEUTRALISATOR - GEURVERFRISSER

Neutralisatie en absorptie van slechte geuren. Een hoog technologische
formule met specifieke absorberende eigenschappen die, in tegenstelling
tot gewone parfums die slechte geuren maskeren, ze neutraliseren door
absorptie en vertering. Voor een betere hygiëne, maar ook om nog sneller
de verkregen slechte zwavelhoudende geuren te verwijderen door ze te
binden aan de geur neutraliserende actie van de absorberende molecule.
Heeft een lichte parfum die onmiddellijk toelaat volledig of gedeeltelijk
de slechte geur te maskeren, gedurende de tijd die de absorberende
moleculen nodig hebben om te werken.

AE 5027 FINODOR
ABSORPTIE- NEUTRALISATIE SLECHTE GEUREN

Neutralisatie en absorptie van slechte geuren. Dankzij de hoog
technologische formule met specifieke absorberende eigenschappen
maskeert ze niet de slechte geuren zoals gewone parfums, maar
neutraliseert ze door absorptie en vertering. Heeft een lichte citronella
parfum. Deze lichte parfum laat toe onmiddellijk volledig of gedeeltelijk
de slechte geur te maskeren, gedurende de tijd die de absorberende en
bactericide moleculen nodig hebben om te werken.

AE 5121 - AE 5149 FRESHWIND
GEURVERFRISSER

Een uitgebreid aanbod van verschillende parfums in het assortiment, zoals
«lemon fresh «,» mint fusion «,» cherry «,» mango «, enz. De betoverende
en originele geuren laten toe aan ieders smaak te beantwoorden of
“Olfactorische routine” te vermijden. Bij veelvoudig gebruik in verschillende
ruimten kan gebruik gemaakt worden van een programmeerbare dispenser
(ref MA 9013) om geurverfrissing te verzekeren.

AE 5225 AIRMAX RED FRUITS
LUCHTVERFRISSER MET RODE VRUCHTEN

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van rode
vruchten nalaat in de omgeving. De spuitbus heeft groot volume van 750
ml. en is heel eenvoudig toe te passen. Ideaal voor het ontgeuren van
kantoren, vergaderzalen, eetzalen, feestzalen, sportzalen, kleedkamers,
enz.
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GEURBEHANDELING
AE 5325 AIRMAX GREEN APPLE
LUCHTVERFRISSER MET GROENE APPEL

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van groene
appel nalaat in de omgeving. De spuitbus heeft groot volume van 750
ml. en is heel eenvoudig toe te passen. Ideaal voor het ontgeuren van
kantoren, vergaderzalen, eetzalen, feestzalen, sportzalen, kleedkamers,
enz.

AE 5327 AIRMAX NEW FINODOR
LUCHTVERFRISSER MET CITRUS

Is een uiterst efficiënte luchtverfrisser die de aangename geur van citrus
nalaat in de omgeving. De spuitbus heeft groot volume van 750 ml. en is
heel eenvoudig toe te passen. Ideaal voor het ontgeuren van kantoren,
vergaderzalen, eetzalen, feestzalen, sportzalen, kleedkamers, enz.

DE 2012 PERFECT SMELL
ECOLOGISCHE GEURVERNIETIGER

Een ecologische atmosferische geurvernietiger die slechte geuren
elimineert en een aangename frisse parfum nalaat. Hij verwijdert met
succes tabaksgeur alsook stankoverlast van lichamelijke of dierlijke
oorsprong. Beschikbaar in:
Lavendel DE2012/L
Perzik DE2012/PC
Citroen DE2012/C
Munt DE2012/M
Andere parfums zijn mogelijk.
CONDITIONERING :
250ML - 500ML - 1L

PH 5,1

DE 2057/C NET FRESH
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET
CITROEN

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van
urine, braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare
toiletten. Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot
voedsel in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van
natte handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2
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CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

GEURBEHANDELING
DE 2057/FR NET FRESH
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET RODE
VRUCHTEN

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van
urine, braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare
toiletten. Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot
voedsel in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van
natte handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING:
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057/O NET FRESH
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET
CITRUSVRUCHTEN

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van
urine, braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare
toiletten. Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot
voedsel in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van
natte handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2057/NM NET FRESH
EXTRA GEPARFUMEERD REINIGINGSMIDDEL MET MUNT

Wordt als reinigingsmiddel gebruikt, ofwel puur verneveld, ofwel onder
verdunde vorm in een oplossing van 2% in water. Net Fresh laat een
langwerkende frisse geur na in de omgeving. Verdrijft de geur van
urine, braaksel en andere onaangename vervuilingen in openbare
toiletten. Verdrijft tevens de lucht van olie en baklucht, gemorst of verrot
voedsel in afvalbakken en containers bij restaurants alsook de lucht van
natte handdoeken, zweet en vochtigheid in sauna’s en kleedkamers bij
sportverenigingen.
5 à 10%
PH 9,2

CONDITIONERING:
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

HY 1000 BIO WASTE DIGESTER
ENZYMATISCHE BEHANDELING VETVANGPUT/ SUPER
GECONCENTREERD

De behandeling starten na een voorafgaande reiniging om optimaal
resultaat te bekomen. Wanneer er een gedeeltelijke verstopping is, of een
reiniging is niet mogelijk of wenselijk, verwijder eerst de prop alvorens
de afvoerkanalen te behandelen. Men zal de behandeling bij voorkeur
uitvoeren wanneer er weinig gebruik is van de afvoerkanalen, zodat heet
water en detergenten van vaatwasmachines de actie van de enzymen niet
verstoren.

PH 7,5

CONDITIONERING:
1L - 5L - 10L - 20L - 60L - 210 - 1000L
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GEURBEHANDELING
HY 1000l BIO WASTE DIGESTER
ENZYMATISCHE BEHANDELING VETVANGPUT

De behandeling starten na een voorafgaande reiniging om optimaal
resultaat te bekomen. Wanneer er een gedeeltelijke verstopping is, of een
reiniging is niet mogelijk of wenselijk, verwijder eerst de prop alvorens
de afvoerkanalen te behandelen. Men zal de behandeling bij voorkeur
uitvoeren wanneer er weinig gebruik is van de afvoerkanalen, zodat heet
water en detergenten van vaatwasmachines de actie van de enzymen niet
verstoren.

PH 7,5

CONDITIONERING :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L

HY 1012 NEUTRALIGEL
GEUR NEUTRALISERENDE GEL

Neutraliseert volledig de onaangename geuren van dierlijke-, plantaardigeof industriële oorsprong, zoals van tabak, koken, afval, toiletten, dieren,
muffe, schimmel, verf, bepaalde chemische stoffen en aardolieproducten,
zoals brandstoffen, enz. NEUTRALIGEL werkt door verdamping die zijn
werkzame middelen in de lucht verspreidt. Deze komen in contact met de
stinkende moleculen die in de lucht zweven en neutraliseren ze. Dankzij
het alveolaire diffusie raster wordt een permanente en regelmatige werking
van lange duur ( 4-6 weken) verzekerd en wordt een discreet verfijnd
parfum verspreid. Werkt zonder drijfgas of elektriciteit.

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER
BIO ONTGEURDER- ONTVETTER

Behandeling van leidingen en sifons. Diepgaande reiniging met sterke
blijvende ontgeuring. Ontgeurt en lost vet- en slijksporen op. Niet
polluerend, bevat geen chloorbenzeen. Voor meer dan 90% biologisch
afbreekbaar. Verbetert de afvloeiing. Voorkomt de groei van microorganismen. Snelle dispersie van natuurlijke en dierlijke vetten. Verwijdert
onaangename geuren en laat een aangenaam parfum na. Is zeer
geconcentreerd en kan sterk verdund worden zonder zijn efficiëntie te
verliezen. Wordt manueel of in machines gebruikt. Bevat geen agressieve,
zure of alkalische stoffen, noch koolwaterstoffen op petroleum basis.
2 à 8%

CONDITIONERING :
500ML - 1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1050 WAVE2 MANGO
ONTGEUREND SOEPEL RASTER VOOR URINOIRS

Elimineert slechte geuren : laat uitgeselecteerde enzymen vrijkomen die
de urinoir reinigen en de slechte geur verwijderen. Bevat 10 keer meer
parfum op basis van essentiële oliën dan de traditionele producten. Hij
verfrist het urinoir gedurende 30 dagen. Dankzij zijn revolutionaire vorm
met kleine pieken op de bovenkant die een parfum afgeven en het spatten
verminderen, wordt de schoonmaaktijd verminderd voor 50% en aldus
geld bespaard.
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GEURBEHANDELING
HY 1050 WAVE2 HONEY SUCLE
ONTGEUREND SOEPEL RASTER VOOR URINOIRS

Elimineert slechte geuren : laat uitgeselecteerde enzymen vrijkomen die
de urinoir reinigen en de slechte geur verwijderen. Bevat 10 keer meer
parfum op basis van essentiële oliën dan de traditionele producten. Hij
verfrist het urinoir gedurende 30 dagen. Dankzij zijn revolutionaire vorm
met kleine pieken op de bovenkant die een parfum afgeven en het spatten
verminderen, wordt de schoonmaaktijd verminderd voor 50% en aldus
geld bespaard.

HY 1050 WAVE2 SPICED APPLE
ONTGEUREND SOEPEL RASTER VOOR URINOIRS

Elimineert slechte geuren : laat uitgeselecteerde enzymen vrijkomen die
de urinoir reinigen en de slechte geur verwijderen. Bevat 10 keer meer
parfum op basis van essentiële oliën dan de traditionele producten. Hij
verfrist het urinoir gedurende 30 dagen. Dankzij zijn revolutionaire vorm
met kleine pieken op de bovenkant die een parfum afgeven en het spatten
verminderen, wordt de schoonmaaktijd verminderd voor 50% en aldus
geld bespaard.

HY 1051 C-AIR CITRUS
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER MET CITRUS
PARFUM

Een veelzijdige luchtverfrisser en geurbestrijder in doorzichtige, gekleurde
en geparfumeerde polymeer clip; beschikbaar in verschillende parfums.
Is eenvoudig toepasbaar op plaatsen waar een vleugje frisheid welkom
is. Wordt geleverd met een plastic houder welke makkelijk kan verborgen
worden. De houder kleeft op alle vlakke overgronden dankzij een
dubbelzijdige kleefband en blijft hangen wanneer de C-AIR maandelijks
vervangen wordt. Een duurzame geurverfrissing gedurende 4 weken
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

HY 1051 C-AIR COTTON
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER MET KATOEN
PARFUM

Een veelzijdige luchtverfrisser en geurbestrijder in doorzichtige, gekleurde
en geparfumeerde polymeer clip; beschikbaar in verschillende parfums.
Is eenvoudig toepasbaar op plaatsen waar een vleugje frisheid welkom
is. Wordt geleverd met een plastic houder welke makkelijk kan verborgen
worden. De houder kleeft op alle vlakke overgronden dankzij een
dubbelzijdige kleefband en blijft hangen wanneer de C-AIR maandelijks
vervangen wordt. Een duurzame geurverfrissing gedurende 4 weken
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
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GEURBEHANDELING
HY 1051 C-AIR FABUBLOUS
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER

Een veelzijdige luchtverfrisser en geurbestrijder in doorzichtige, gekleurde
en geparfumeerde polymeer clip; beschikbaar in verschillende parfums.
Is eenvoudig toepasbaar op plaatsen waar een vleugje frisheid welkom
is. Wordt geleverd met een plastic houder welke makkelijk kan verborgen
worden. De houder kleeft op alle vlakke overgronden dankzij een
dubbelzijdige kleefband en blijft hangen wanneer de C-AIR maandelijks
vervangen wordt. Een duurzame geurverfrissing gedurende 4 weken
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

HY 1051 C-AIR MANGO
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER MET MANGO
PARFUM

Een veelzijdige luchtverfrisser en geurbestrijder in doorzichtige, gekleurde
en geparfumeerde polymeer clip; beschikbaar in verschillende parfums.
Is eenvoudig toepasbaar op plaatsen waar een vleugje frisheid welkom
is. Wordt geleverd met een plastic houder welke makkelijk kan verborgen
worden. De houder kleeft op alle vlakke overgronden dankzij een
dubbelzijdige kleefband en blijft hangen wanneer de C-AIR maandelijks
vervangen wordt. Een duurzame geurverfrissing gedurende 4 weken
afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

HY 1052 SANICLIP HERBAL MINT
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER

Dispenser met milieuvriendelijke geuren: is eenvoudig toepasbaar op
plaatsen waar een vleugje frisheid welkom is. Gemakkelijk in gebruik,
multifunctioneel: voor gebruik in de meeste badkamers, kleedkamers,
kantoren, kamers in hotels en rusthuizen, technische ruimtes en
vuilverzamelplekken. Wordt aan de buitenkant van het toilet vastgemaakt
of op een weinig zichtbare plaats opgehangen. Krimpt geleidelijk
naargelang de aroma’s verdampen. Geurverfrissing gedurende 30 dagen.
Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar. Vervuilt niet. Lost niet op in water.

HY 1052 SANICLIP MANGO
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER MET MANGO
PARFUM

Dispenser met milieuvriendelijke geuren: is eenvoudig toepasbaar op
plaatsen waar een vleugje frisheid welkom is. Gemakkelijk in gebruik,
multifunctioneel: voor gebruik in de meeste badkamers, kleedkamers,
kantoren, kamers in hotels en rusthuizen, technische ruimtes en
vuilverzamelplekken. Wordt aan de buitenkant van het toilet vastgemaakt
of op een weinig zichtbare plaats opgehangen. Krimpt geleidelijk
naargelang de aroma’s verdampen. Geurverfrissing gedurende 30 dagen.
Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar. Vervuilt niet. Lost niet op in water.
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GEURBEHANDELING
HY 1052 SANICLIP OCEAN MIST
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER

Dispenser met milieuvriendelijke geuren: is eenvoudig toepasbaar op
plaatsen waar een vleugje frisheid welkom is. Gemakkelijk in gebruik,
multifunctioneel: voor gebruik in de meeste badkamers, kleedkamers,
kantoren, kamers in hotels en rusthuizen, technische ruimtes en
vuilverzamelplekken. Wordt aan de buitenkant van het toilet vastgemaakt
of op een weinig zichtbare plaats opgehangen. Krimpt geleidelijk
naargelang de aroma’s verdampen. Geurverfrissing gedurende 30 dagen.
Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar. Vervuilt niet. Lost niet op in water.

HY 1052 SANICLIP SPICED APPLE
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER

Dispenser met milieuvriendelijke geuren: is eenvoudig toepasbaar op
plaatsen waar een vleugje frisheid welkom is. Gemakkelijk in gebruik,
multifunctioneel: voor gebruik in de meeste badkamers, kleedkamers,
kantoren, kamers in hotels en rusthuizen, technische ruimtes en
vuilverzamelplekken. Wordt aan de buitenkant van het toilet vastgemaakt
of op een weinig zichtbare plaats opgehangen. Krimpt geleidelijk
naargelang de aroma’s verdampen. Geurverfrissing gedurende 30 dagen.
Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar. Vervuilt niet. Lost niet op in water.

HY 1052 SANICLIP TUTTI FRUTTI
LUCHTVERFRISSER- GEURBESTRIJDER

Dispenser met milieuvriendelijke geuren: is eenvoudig toepasbaar op
plaatsen waar een vleugje frisheid welkom is. Gemakkelijk in gebruik,
multifunctioneel: voor gebruik in de meeste badkamers, kleedkamers,
kantoren, kamers in hotels en rusthuizen, technische ruimtes en
vuilverzamelplekken. Wordt aan de buitenkant van het toilet vastgemaakt
of op een weinig zichtbare plaats opgehangen. Krimpt geleidelijk
naargelang de aroma’s verdampen. Geurverfrissing gedurende 30 dagen.
Milieuvriendelijk: 100% recycleerbaar. Vervuilt niet. Lost niet op in water.

HY 1088 REODOR
ONTGEURDER

Het bestrijden van alle geurproblemen: toiletten, sanitair, vestiaires,
opslagruimtes van vuilbakken, containers, vuilniskokers, luchtkokers,
dierenverblijfplaatsen, tapijten, vloerbekleding, behang, enz. Preventieve
en doeltreffende behandeling met blijvend resultaat. Laar een
geparfumeerde, lichte en frisse geur na en werkt onmiddellijk. Klaar voor
gebruik.
HY1088/M Munt, HY1088/C Citroen, HY1088/L Lavendel

Ph 7,5

CONDITIONERING
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L
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GEURBEHANDELING
HY 1088 REODOR
ONTGEURDER
Het bestrijden van alle geurproblemen: toiletten, sanitair,
vestiaires, opslagruimtes van vuilbakken, containers, vuilniskokers,
luchtkokers, dierenverblijfplaatsen, tapijten, vloerbekleding,
behang, enz. Preventieve en doeltreffende behandeling met
blijvend resultaat. Laar een geparfumeerde, lichte en frisse geur
na en werkt onmiddellijk. Klaar voor gebruik.
HY1088/NW New airwave, HY1088/P Perzik

Ph 7,5

CONDITIONERING
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L

HY1130l DESTRUCTEUR D’ODEUR
BRANDGEUR VERNIETIGER

Sterk geconcentreerde geur vernietiger. De formule bestaat uit een selectie
grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het
probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het
neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur
en mercaptanen. Ook toepasbaar voor andere geuren in de chemische en
petrochemische industrie.

HY 1202 NEUTRALISANT
SLECHTE GEUR NEUTRALISERENDE OPLOSSING

Een vloeistof samengesteld uit oppervlakte-actieven en een molecule die de
componenten verantwoordelijk voor slechte geuren neutraliseert. Dankzij
de verschillende oppervlakte-actieve stoffen wordt de vervuiling optimaal
en zeer snel oplosbaar gemaakt. De molecule capteert de slechte geuren
zoals zwavel, ammoniak, enz. Daarenboven is het een milieuvriendelijke
formule zonder gevaar voor de gebruiker.

HY 1801 ENZYMPOWER
ENZYMATISCHE REINIGINGSPOEDER

Poeder bestaat uit verschillende oppervlakte-actieve stoffen en enzymen.
Wordt gebruikt als een enzymatisch reinigingsmiddel voor onderhoud, voor
het verwijderen van organische stoffen en om de biofilm op oppervlakken
in de voedingsindustrie af te breken. De verschillende enzymen aanwezig in
ENZYMPOWER vergemakkelijken het oplossen van proteïnen, vet, zetmeel
en cellulose materialen. Dankzij haar verschillende oppervlakte- actieve
stoffen verzekert ENZYMPOWER een optimale oplosbaarheid van vuil en
zorgt het voor een efficiënte reiniging. Tevens een respectvolle formule voor
het milieu en veilig voor de gebruiker.
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GEURBEHANDELING
Afvalverwerking :

Landbouw- en voedingsindustrie :

-

-

groen
huishoudelijk
industrieel
afvalwater en slib van zuiveringsinstallaties
bitumen & asfalt
met koolwaterstoffen vervuilde grond
fokken van dieren
slachthuizen en afval

schouwen
afvoerlucht
compacteur
meststoffen
kleedkamer; sanitair; lokaal vuilniszakken
keukens

Onze missie is om onze klanten de beste oplossing te bieden dankzij onze kennis en ervaring. Wij zijn leverancier
van diverse waterzuiveringsinstallaties en bedrijven voor afvalverwerking. Hieronder vindt u een overzicht van
onze producten:

SP 8013 ODOR NEUTRALIZER
GEURNEUTRALISATIEMIDDEL

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld
voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals
zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor
andere geuren in de chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk
van de aard van de slechte geur, wordt de verdunde formule ofwel
verneveld (druppeltjes) rondom de slechte geurbron of wel direct op het
verontreinigde oppervlak.
PH 7,5

CONDITIONERING :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60

SP 8014 ODOR ABSORB
GEURVERNIETIGER

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld
voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals
zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor
andere geuren in de chemische en petrochemische industrie. Afhankelijk
van de aard van de slechte geur, wordt de verdunde formule ofwel
verneveld (druppeltjes) rondom de slechte geurbron of wel direct op het
verontreinigde oppervlak.

SP 8113 ODOR ABSORB
GEURVERNIETIGER

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld
voor het neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals
zwavelzuur en mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor
andere geuren in de chemische en petrochemische industrie.
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GEURBEHANDELING
SP 8905 AROMAAT ABSORBEERDER
AROMAAT ABSORBEERDER

Dit is een onverdund product dat gebruikt wordt voor de absorptie van
aromaten.

SP 8912 DESODOR 20
GEURNEUTRALISATOR

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een selectie
grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet alleen het
probleem maskeren door een aangenaam parfum. Is ontwikkeld voor het
neutraliseren van zwavelhoudende chemische formules zoals zwavelzuur en
mercaptanen ( THT,THD, enz.). Ook toepasbaar voor andere geuren in de
chemische en petrochemische industrie.

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8933 ODOREX
AROMAAT ABSORBEERDER

Een product zonder geur dat speciaal ontworpen is voor de absorptie van
aroma’s veroorzaakt door organisch afval. Heeft een unieke samenstelling
door zijn bestanddelen die niet corrosief zijn voor het milieu. Om optimaal
te gebruiken op contactoppervlak en slechte geurmoleculen, vernevel
het product zorgvuldig op de bron van de slechte geuren. In een bad
onderdompelen om de slechte geuren te verwijderen.

SP 8934 AROMAAT MASQ
AROMAAT MASKEERDER

Product speciaal samengesteld om de geur afkomstig van oplosmiddelen
aanzienlijk te verminderen. De grondstoffen zijn zorgvuldig geselecteerd
om de natuur van de geur te veranderen. De onaangename geur wordt
onmiddellijk onttrokken na penetratie. De dosering hangt af van de
hoeveelheid parfum en de intensiteit van de slechte geur gemeten aan een
concentratie van 0.5%.
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GEURBEHANDELING
SP 8935 AIR SOL 1
ONTGEURDER

Een ontgeurder die bestaat uit essentiële oliën, niet giftig en biologisch
afbreekbaar. Wordt op verschillende manieren gebruikt: via verneveling
of met een gaswasser. De concentratie hangt af van de natuur van de te
ontgeuren moleculen.

SP 8939 DESTRUCTEUR D’ODEUR 600
GEURVERNIETIGER

Sterk geconcentreerde geur neutralisator. De formule bestaat uit een
selectie grondstoffen die de slechte geurmoleculen absorberen en niet
alleen het probleem maskeren door een aangenaam parfum.

SP 8941 GEURMASKEERDER AIRWAVE
GEURMASKEERDER AIRWAVE

Deze geurvernietiger wordt gebruikt om de slechte geuren te verwijderen.
De dosering hangt af van de natuur en de concentratie van de te ontgeuren
moleculen. Meestal varieert de dosering tussen 1 à 3%.

SP 8945 GEURMASKEERDER SEA SIDE
GEURMASKEERDER SEA SIDE

Deze geurvernietiger wordt gebruikt om de slechte geuren te verwijderen.
De dosering hangt af van de natuur en de concentratie van de te ontgeuren
moleculen. Meestal varieert de dosering tussen 1 à 3%.
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GEURBEHANDELING
SP 8946 SCANODOR VX
GEURNEUTRALISATOR

Sterk geconcentreerde geur neutralisator en vernietiger. De formule
bestaat uit een selectie grondstoffen die de slechte geuren van schimmels
vernietigen.

SP 8947 EUCASTEAM
GEURNEUTRALISATOR

Het product is speciaal samengesteld voor gebruik in Hammam baden.
Geur additieven zijn samengesteld uit etherische oliën en geurstoffen. Lage
dosering van 1/10 tot 1/20 in water.

BEHANDELING VAN INDUSTRIELE GEUREN
BASISPRINCIPE :
De producten bestaan uit een reeks mengsels van organische
welriekende verbindingen, aanwezig in sommige planten. Het
gebruik van deze producten is bestemd om de afbraak van geur
afgevende substanties te versnellen tot hun stabiele en niet
ruikende vorm. Dit proces bestaat geenszins uit het maskeren,
maar wel degelijk uit een omvorming. De verschillende producten
zijn ontworpen op basis van hun toepassingen.
METHODE :
Een uitstekende kennis van de verneveltechnologie. Betrouwbare
en efficiënte technische installaties. Geur neutraliserende producten
waar de effectiviteit van bewezen en erkend is. Een breed gamma
producten aangepast aan de verschillende toepassingen. Een
unieke ervaring in deze specialiteit. Concurrerende prijzen,
zowel op het gebied van apparatuur als voor het leveren van
producten. Een team van techniekers dat instaat voor de bouw
van de vernevelinstallaties, het onderhoud, de depannages en de
herstellingen.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
ZIJN
VERSCHILLEND
EN
GEVARIEERD.
Afvalverwerking, afvalwater en slib van zuiveringsstations, bitumen
en asfalt, grond vervuild met koolwaterstoffen, veefokkerijen,
slachthuizen en destructiebedrijven, landbouw en voedingssector,
kleedkamers, sanitair, vuilnisbakken, keukengeuren, enz.
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BEHANDELING VAN INDUSTRIELE GEUREN
VERWIJDERING VAN GEUREN DOOR ETHERISCHE
OLIEN.
De methode om geuren te verwijderen door het gebruik
etherische oliën is al lang geleden bewezen. Daarentegen
is het feit dat bestanddelen van etherische oliën actief
worden betrokken bij het verwijderen van geuren, is een
relatief recente ontdekking. Het is mogelijk een groot
aantal mechanismen aan te tonen, waar chemische
reacties in combinatie met een fysisch proces, van zeer
groot belang zijn. Enerzijds kunnen geurstoffen worden
gebonden door essentiële oliën fijn verdeeld in de lucht,
anderzijds kunnen ze chemisch worden omgezet, zoals de
metingen aantonen.
CONTROLE EN VERWIJDERING VAN GEUREN.
De subjectieve perceptie van geuren kan worden beïnvloed
door vorming van paren, dixit de Zwaardemaker. Men
neemt een vermindering of zelfs verdwijning van de geur
waar, zonder significante reductie van de concentratie
geurstoffen. De controle en eliminatie van geur moeten
eveneens worden opgeslagen onder de noemer van
subjectieve perceptie van geuren. In het geval van
etherische oliën, die bestaan uit een secondair aangenaam
fenomeen. In hun geheel zijn etherische oliën uiterst
efficiënt wanneer het gaat over het verminderen van slechte
geuren. Uit verschillende praktijkproeven is gebleken dat
het vakkundig mengen van essentiële oliën, het mogelijk is
de effecten aan te passen en te optimaliseren ten aanzien
van specifieke geuremissie.

VEILIG PRODUCT OP TOXICOLOGISCH GEBIED.
Enerzijds zijn etherische oliën zijn zeer efficiënt in het
verwijderen van geuren en anderzijds verstoren zij
nauwelijks op toxicologisch niveau. Bovendien is het
gebruik eenvoudig en goedkoop in vergelijking met de
traditionele deodoriserende producten. In kleine en grote
bedrijven kunnen etherische alleen of als aanvulling
worden gebruikt de traditionele luchtzuivering methodes.
DE « LCUP « OPLOSSING.
Het sproeisysteem «LCUP» bestaat uit een centrale eenheid
en 6 verneveling satellieten. Hij laat diffusie van het product
toe op regelmatige intervallen en zonder toezicht dag en
nacht, op weekdagen en in het weekend, 24 op 24 uur. Het
is geschikt voor lokalen waar de geurbron permanent of
recidiverend is. Verdampingstijd kan verschillend zijn voor
elke satelliet. Deze wordt aangedreven door de centrale
eenheid.

SPRAYMETHODE VOOR EEN SYSTEEM MET MIDDELMATIGE DRUK.
Het vernevelingssysteem MP-middelmatige druk, vernevelt een water-product oplossing door dispersie leidingen,
gestuurd door een modulair bedieningspaneel volgens de behoeften. Dit systeem kan handmatig of voorgeprogrammeerd
worden, door één of meerdere timers of door een programmeerbare automaat die rekening houdt met de windrichting en
de windsnelheid. De werking ervan is mogelijk 24 /24uur, 7/7 dagen en vereist geen menselijk toezicht.
HET PRINCIPE VAN ONZE PRODUCTEN.
Ons gamma bestaat uit een reeks mengsels van welriekende organische verbindingen die in sommige planten aanwezig
zijn. De toepassing van deze producten heeft als effect dat de afbraak van de geurstoffen versneld wordt. Dit proces
bestaat geenszins in het maskeren, maar wel in het transformeren naar hun stabiele en niet geurende vorm. De
verschillende producten zijn ontworpen op basis van hun applicaties.
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