
EOStream BRAND
Efficiënte geurneutralisatie

Wanneer de brand is geblust, de oorzaak gevonden en het bluswater is weggepompt, begint
de sanering. En hoe verschrikkelijk een brand vaak is voor de bewoners, de ruimtes zijn snel
weer in een goede toestand te brengen. Maar de typische rooklucht verdwijnt niet zo snel.
Deze lucht dringt in alle kieren en is nog lang na de brand en de renovatie te bespeuren.

Hoe kunt u de geuren de baas?

Hoe sneller bewoners weer
kunnen terugkeren, de productie
weer opgestart kan worden, het
object weer zijn bestemming
heeft, des te lager zijn de kosten
voor de verzekeraar.

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
Pas nadat ook de geur van brand is verdwenen is de sanering gereed en komt het
vertrouwen terug.

Meer dan 4.000 geuren krijgt de mens bij zijn geboorte mee in zijn geheugen. Goede en slechte. Met
de juiste omgevingsgeur overheersen goede herinneringen.

EOStream: de GEUR van succes.
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Acute geurneutralisatie
● Direct na brand
● De eerste week (weken)
● Tijdens de renovatie

Geuroplossing
● BDLC EO-201 als ScentSpray.
● Middels vernevelaar met BDLC 231 /X of
BDLC 261 /L

Langdurige geurneutralisatie
● Na oplevering woning of pand

Geuroplossing
● BDLC EO-201 ScentClip of ScentGel, in
combinatie met dispenser.

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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