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EOStream AFVAL
Efficiënte geurneutralisatie

Afval veroorzaakt een vervelende geur. Containers, groot en klein, ondergronds of
bovengronds, vol of leeg, ze gaan op den duur allemaal stinken. Schoonmaken is slechts een
deel van de oplossing, immers er wordt snel weer afval bijgeplaatst.

Hoe kunt u de geuren de baas?

Afhankelijk van de temperatuur
is de stankoverlast van afval
groot of minder groot.
Vuiilnisauto's, afvalverwerking,
containers, veegmachines, etc.
zijn een bron van
geurproblemen.

EOStream Frankrijk is onder
andere gespecialiseerd in
geurneutralisatie en ruimte-
begeuring in vele toepassingen,
thuis, op kantoor, in winkels en
industrie.

Geuroverlast verminderen en
daardoor de dagelijkse arbeids-
en leefomstandigheden te
verbeteren, is een van onze
doelstellingen.

Neutraliseer effectief onaangename geuren
Geurneutralisatie - Ruimtebegeuring. Discreet, subtiel, onopvallend, maar wel zeker!

Meer dan 4.000 geuren krijgt de mens bij zijn geboorte mee in zijn geheugen. Goede en slechte. Met
de juiste omgevingsgeur zullen uw gasten zich prettig voelen en toont u goed gastheerschap.

EOStream: de GEUR van succes.



Afvalgeuren
● Perscontainers
● Afvalcontainerplaatsen
● Bij huis, kantoor of restaurant

Geuroplossing
● BDLC EO-501 als PolyScent (ScentClip)
● Na elke lediging 1-2 x sprayen met 531
ScentSpray® voor langdurig effect

Reiniging
● Veegmachines
● Containerreiniging
● Rioolreiniging

Geuroplossing
● BDLC EO-531 of 561 ScentSpray®

● Ook te verdunnen of bij te mengen in waswater

De geurneutralisatie- en begeuringsoplossingen van EOStream zijn door de combinatie van de
zekere werking en eenvoud in de verwerking uniek te noemen. De verschillende dragers - de
gepatenteerde ScentGel, de passief actieve PolyScent en de watergebaseerde ScentSpray - bieden
voor elke denkbare toepasing de optimale oplossing. Efficient, milieuvriendelijk en veilig. Ter
voorkoming of voor acute behandeling.

ScentSpray®PreMix/X
250 ml, 750 ml.
sprayflacons en 5 - 25
liter jerrycans voor
gebruik in
vernevelingsapparaten.
Wanneer grote ruimtes
sterk geuren. Kan ook
verdund worden.

ScentSpray®

100 ml, 250 ml of
750 ml. sprayflacons
voor optimale en
snelle ontgeuring met
slechts 1-2 pufjes.
Direct resultaat en
werkt 4-6 uur.

ScentSpray®
PreMix/L
750 ml. sprayflacons
en 5 of 25 liter
jerrycans voor
langdurige inzet in
vernevelaars of
bestrijden van
ingetrokken geuren,
bijvoorbeeld grote
ruimtes.

* Bevat geen alcohol of andere oplosmiddelen.
Alle producten zijn volgens de Europese Richtlijn 1999/45/CE als niet gevaarlijk ingedeeld

PolyScent®

In een kunststof clip.
Onopvallend, overal te
plaatsen. Droge
begeuring met behulp
van de omgevingslucht.
Kan ook uitstekend
worden toegepast in de
buitenlucht.
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