
EOStream OPEN-LUCHT
Efficiënte geurneutralisatie in de open lucht

Afvalbehandeling en recycling zijn vitaal om ons milieu te beschermen. Helaas ontstaat
tijdens dit proces, vooral in de warme maanden, een onplezierige geur. Indien hierdoor
overlast ontstaat bij medewerkers of omwonenden, kan dit tot vervelende procedures
leiden. De geurbehandeling is een behoorlijke uitdaging.

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 buren en medewerkers zich prettig voelen en toont u goed
gastheerschap.

EOStream: de GEUR van succes.
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EOStream BDLC EO-501: effectieve geurneutralisatie
● Dit product is geoptimaliseerd om de intense geur van rottend organisch materiaal te
neutraliseren bij afvalwaterbehandeling, biogas installaties en afvalrecycling.
● Zoals alle producten in de BDLC-serie, neutraliseert EO-501 de geur door (1)
moleculaire interactie tussen de nare geur moleculen en het BDLC-products, (2) bij het
genereren van tegenovergestelde geuren volgens het Zwaardemaker principe en (3)
door een subtiele maskering met een ingebouwde geur.

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.

Alle open-lucht activiteiten, die een nare geur verspreiden, worden geconfronteerd met de uitdaging
een effectieve, maar toch betaalbare oplossing te vinden. EOStream heeft de belangrijkste
categorien geindentificeerd die deze vervelende geuren veroorzaken en heeft daarvoor een
innovatieve oplossing ontwikkeld. De oplossing is BDLC EO-501, in zowel diverse vloeibare vormen,
als in een polymeer (PolyScent). Deze polymeer kan met behulp van de AN-4933 in de buitenlucht
ervoor zorgen, dat de vervelende geuren het terrein niet verlaten!

De AN 4933 dient geplaatst te worden
in de meest voorkomende windrichting
(N-W) en na de bron. De wind zal de
vervelende geur mixen met de BDLC
EO-501 en daarmee wordt het
neutralisatie-proces geactiveerd.

Verneveling
● Er zijn 2 methoden om de BDLC EO501 te verspreiden.
● Met behulp van ultra-fijne verneveling kan de vloeistof direct ingezet worden. Er wordt
een ringleiding aangelegd, met daarin ultra fijne nozzles (0,20 mm). Met behulp van
een hoge druk pomp wordt dan de vloeistof fijn verneveld over het oppervlak dat de
geur verspreid.
● Omdat de geurneutralisatie direct werkt, en ook langdurig, is dit zeer effectief

Droge diffusie
● De andere methode is middels droge diffusie.
● Met behulp van de AN 4933 (foto hiernaast), die in een kordon langs de open vlakte
wordt geplaatst, waarin tot 3 x ScentPatch kan worden geplaatst, zal de natuurlijke
luchtstroom de vervelende geurmoleculen. Dit is ook een uitermate effectie methode,
waarvoor geen installaties nodig zijn. Het vervangen van de ScenPatch is bovendien
zeer eenvoudig.

In de AN 4933 is plaats voor 3 stuks
ScentPatch, waarvan er elke maand
1 vervangen dient te worden. De AN
4933 kan ook tegen de wand van
een separatiebuffer worden
geplaatst.

Met behulp van de hoge-druk
verneveling kan gericht
genuetraliseerd worden, alleen
indien het nodig is. Hiervoor kan
de pomp-unit in een schakeling
worden opgenomen.

O scent solutions
no-      dour
Exclusief importeur van EOStream Frankrijk

No8Odour

Kerkenbos 1113

6546 BC Nijmegen

T +31 24 645 37 85

E info@no8odour.com

Mwww.no8odour.com

KvK: 53916727

BTW: NL 8510 721 85 B 01

Rabobank: 1668.15.225


