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Geurneutralisatie van containers

Afval bestaat niet. Maar de nieuwe grondstoffen worden nog wel via containers
ingezameld. Er bestaan vele type containers, en diverse fracties die worden ingezameld. En
zeker bij warm weer gaan die containers vroeg of laat voor stankklachten zorgen.

No-Odour maakt daar efficient korte metten mee. Met behulp van zowel vloeistof
oplossingen als een ScentPatch, welke in de container geplaatst kan worden, kunnen
klachten flink gereduceerd worden.

Containers stankvrij!

Ondergrondse containers hebben de naam
geen stank meer te veroorzaken.

Verzamelcontainers, binnen of buiten, laten na
verloop van tijd ook een nare geur achter.

Mini containers, maar ook gescheiden afvainzameling
op kantoor, voor elk formaat.

Werking
De unieke formule van de ScentPatch van EOStream zorgt ervoor dat stankoverlast met meer dan 95% wordt
teruggebracht.
Afhankelijk van de locatie en de klachten kan het beste worden gestart met geurneutralisatie eind maart, begin april. In
de meeste gevallen zal het voldoende zijn om tot eind oktober de geuren te neutraliseren.
Er zijn verschillende afmetingen beschikbaar, waarbij het volume van de container en de afvalfractie bepalend zijn
voor de juiste keuze.
Een ScentPatch gaat ca. 6-8 weken mee, daarna dient deze vervangen te worden.
Er is geen stroomvoorziening nodig, alleen het plaatsen van een houder met daarin een ScentPatch is voldoende.

Recycling
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Efficiënte geurneutralisatie

Alle afval- of recyclingcontainers kunnen op den duur een vervelede geur achterlaten. Van
keukenemmer tot grote perscontainers, voor alle maten containers is er een passende
oplossing. En of het nu restafval, GFT-afval, kunststof verpakkingsafval of glascontainers
betreft, alle geur problemen kunnen efficiënt worden opgelost. Voor thuisgebruik is ook een
vloeibare variant ontwikkeld.

De ScentClip (S) en de ScentClip mini (XS).
De ScentClip mini is geschikt voor containers tot ca. 40
liter inhoud.
De ScentClip kan worden toegepast in containers tot
500 liter.
Dit is ook afhankelijk van de geurbelasting.

De ScentPatch is verkrijgbaar in diverse afmetingen.
Hiernaast afgebeeld is de XL (ca. 200 gr.).
De ScentPatch is beschikbaar in S, M, L en XL.
De XL is geschikt voor gebruik in persontainers of bij
grotere geurproblemen bij kleinere volumes.

De ScentPatch L of XL kan het beste met een houder
geplaatst worden in de container. Hiernaast is
afgebeeld de houder NO-180. De NO-180 is van RVS en
gecoat voor een lange levensduur. Deze houder is
geschikt voor gebruik in bijv. ondergrondse containers

De houder NO-3060 is geschikt voor de ScentPatch S
en L. De NO-3060 is een kunststof houder met
tweezijdig kleefband uitgerust. De houder kan
eenvoudig worden geplaatst in het deksel van een
container, of in de behuizing van een ondergrondse
container of perscontainer.

De BDLC EO-101 serie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in
alle afvalsoorten.
Het bevat geen parfum, oplosmiddelen of andere
schadelijke stoffen.
Dit product neutraliseert de verveleden geur, er wordt dus
niet gemaskeerd.
Het resultaat is langdurig.
De ScentClip en ScentPatch hebben een levensduur van 8 -
10 weken.
Na die periode neemt de werking sterk af en moeten deze
vervangen worden.
Indien de klachten niet voldoende afnemen is het raadzaam
een grotere afmeting te plaatsen.

Hiernaast afgebeeld is de M (ca. 50 gr.).
De M uitvoering is geschikt voor ondergrondse
containers, bij flinke stankoverlast adviseren we de L of
de XL. Door de netkous is de ScentPatch eenvoudig te
plaatsen, middels een tire-wrap, maar kan natuurlijk
ook in ee houder geplaatst worden.

Voor consumenten is er ook een oplossing, verkrijgbaar
bij diverse online webshops en fysieke winkels. Een
sprayflacon met uiterst krachtige werking. Enkele
malen sprayen in container en deksel en de stank
verdwijnt direct. Verkrijgbaar in 100 ml, 250 ml. en 750
ml. verpakkingen.


