
■ Lange levensduur: 4 weken bij normaal gebruik
■ Uitstekende diffusie intensiteit tot het einde
■ Doordat er geen alcohol of oplossmiddelen gebruikt worden geen risico voor de gezondheid
■ Door de droge diffusie komen er geen vochtige deeltjes in de lucht of op de vloer
■ Groot gebruiksgemak
■ Door de dispensers goede verspreiding in de ruimte (tot wel 80m3)
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De ScentGel® is een drager voor geuren die is ontwikkeld en gepatenteerd door het franse
bedrijf EOStream. Het is een gel op waterbasis. De gel bevat parfums of essentiële oliën.

De ScentGel® bevat geen alcohol of oplosmiddelen.

Door de droge diffusie komen er geen vloeibare deeltjes in de lucht terecht, deze kunnen dus
niet ingeademd worden, veroorzaken geen vlekken of gladde plekken op de vloer en hebben
een groot bereik. De ScentGel®wordt standaard geleverd in een bakje gemaakt van rijstkaf.
Hierdoor kunnen de restanten van de ScentGel® kunnen gewoon bij het groen-afval
gedeponeerd worden.

ScentGel geurdrager

ScentGel

Product kenmerken

Gebruik
Voor optimale geurneutralisatie is de EOStream ScentGel zeer geschikt. Het beste rsultaat wordt verkregen in
combinatie met een van de dispensers LS-30, MF-30 en MF-40.

De levensduur van de ScentGel is ca. 4 weken.

De beste werking van de ScentGel wordt bereikt indien het verwisselen van de ScentGel ook daadwerkelijk regelmatig
uitgevoerd wordt. Geadviseerd wordt hiertoe een service- of huurovereenkomst af te sluiten.

Toepassingsgebieden
■ Sanitaire ruimtes
■ Rookrumtes
■ Kleedruimtes
■ Kantines
■ Restaurants
■ Zorgcentra / Ziekenhuizen / Verzorgingshuizen
■ Kantoren
■ Scholen
■ Sportscholen
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