
Wist u dat?

U kunt erop vertrouwen dat Ecobug® de 
oplossing is voor stankbestrijding!
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Een innovatieve 
oplossing voor 
toiletgeuren 
& water-
verspilling

Overal is het welzijn van mensen afhankelijk van een 
duurzame wereld. Sealed Air Diversey Care biedt 
oplossingen: preventie van infecties, keuken hygiëne, 
wasgoed , gebouwonderhoud en advisering. 

HYSCON is een service organisatie en 
groothandelsbedrijf, een “Vakman in hygiëne”. 
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van de respondenten zei dat ze meteen een restaurant verlieten omdat 
het toilet rook naar urine - Opinion Research Corp 2013

van de restaurants bezoekers zeiden dat ze hun vrienden en familie zouden 
vertellen over een negatieve ervaring met een onfris toilet - Harris Interactive 2012

van alle bedrijven ontvangt klachten over de netheid van hun toiletten die te 
wijten zijn aan stank - Harris Interactive 2012

van de Amerikanen gelooft dat de toestand van een toilet op de werkplek een 
indicatie is van hoe een bedrijf zijn werknemers waardeert  - Bradley Corp. 2013

van de mensen die restaurants bezoeken gelooft dat de netheid van het 
toilet een weerspiegeling is van de algemene hygiëne, met inbegrip van 
de hygiënische normen in de keuken - Harris Interactive 2012

van de respondenten verklaarde onaangename geurtjes als een reden 
om nooit meer terug te keren naar een restaurant - Cintas 2011



Een kleine cap met enorme resultaten Eenvoudig & effectief onderhoud

Geurbestrijding
Geurbestrijding in toiletruimtes is van het grootste belang, met name in druk bezochte faciliteiten. De perceptie 
van een klant van een hele inrichting kan drastisch worden beïnvloed door slechte toiletonderhoud en 
onaangename geuren. Het resultaat: verlies van omzet en negatieve mond op mond reclame. Ecobug® 
producten voorkomen stank door langzaam micro-organismen in het urinoir te brengen die geur veroorzakende 
bacteriën vernietigen en afvalstoffen verminderen. Bij regelmatig gebruik van de Extra Strong Urinoir Cap en 
High Performance Washroom Cleaner, kunt u er zeker van zijn dat onaangename geurtjes in urinoir geen 
probleem zullen  zijn in uw gebouw.

Kostenbesparingen 
Vergeet dure waterloos urinoirs; Ecobug® is een effectief alternatief met vrijwel geen investering vooraf. Door 
het gebruik van Ecobug® producten kunt u echte besparingen realiseren door het waterverbruik sterk te 
verminderen, minder verstoppingen en minder
groot onderhoud. Ecobug® Extra Strong Urinoir Caps werken ongeveer 30 dagen, afhankelijk van het aantal 
toiletbezoekers in uw gebouw.

Duurzaamheid
Ecobug® producten voorkomen stank door langzaam micro-organismen in het urinoir te brengen die geur 
veroorzakende bacteriën vernietigen en afvalstoffen verminderen. Bij regelmatig gebruik van de Extra Strong 
Urinoir Cap en High Performance Washroom Cleaner, kunt u er zeker van zijn dat onaangename geurtjes in 
urinoir geen probleem zullen  zijn in uw gebouw.

Makkelijk te gebruiken
In enkele minuten zijn de Ecobug® Extra Strong Urinoir Caps geïnstalleerd! Schakel de watertoevoer af  en 
plaats de cap in het urinoir. Met Ecobug® is de behoefte aan service  minimaal en de dagelijkse schoonmaak 
eenvoudig voor uw medewerkers. Omdat Ecobug® op een natuurlijke manier verstoppingen minimaliseert zijn 
schadelijke chemicaliën niet meer nodig; het gebruik verbeter de efficiëntie en veiligheid.

Een innovatieve oplossing 
tegen toilet geuren & 
waterverspilling

Stop met het doorspoelen van geld! 
HYSCON biedt nu een uitgebreid programma om toilet geuren te elimineren en 
een aanzienlijke waterbesparing te realiseren. En dit zonder de installatie van 
de traditionele waterloze urinoirs. Met deze innovatieve Ecobug® producten, 
verdwijnt de noodzaak om regelmatig het urinoir te spoelen. De Ecobug®  
technologie is gebaseerd op de toepassing van bacteriën en vervaardigd 
volgens de hoogste prestatie-eisen, de resultaten zijn superieur! De installatie is 
probleemloos, het onderhoud is eenvoudig, de overstap naar vrijwel waterloze 
urinoirs was nooit gemakkelijker!

ecobug® Extra Strong Urinal Caps 

Een eenvoudig doseersysteem dat gebruikmaakt van bacteriën die langzaam 
worden gedoseerd in de leidingen. Deze bacteriën zijn ontworpen om urinezuur 
en urinesteen af te breken die onaangename geuren afgeven. Met de ecobug® 
Extra Sterk Urinoir Caps, is vrijwel geen water nodig om het urinoir door te 
spoelen, het levert een aanzienlijke waterbesparing! Voor optimale prestaties, 
moet dit product worden gebruikt in combinatie met ecobug® High Performace 
Washroom Cleaner.

ecobug® High Performance Washroom Cleaner 

Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Ecobug® Extra Strong Urinoir Cap, 
deze reiniger is effectief en milieuvriendelijk. Natuurlijke microben voorkomen 
de groei van geur-producerende bacteriën, dit helpt om geuren en 
afvalstoffen in urinoirs tegen te gaan. Deze veelzijdige reiniger kan ook 
worden gebruikt om vloeren, wanden  en andere oppervlakken rond urinoirs 
te reinigen.

1 2 3Gebruik 
beschermende 
middelen.

Vernevel de 
Ecobug® 
Washroom 
Cleaner in het 
urinoir en reinig 
het urinoir en de 
afvoer met borstel 
en spons. 

Plaats de

ecobug® cap

Verdun Ecobug® 
Washroom 
Cleaner 1:35 in de 
geëtiketteerde 
spuitfles 
(27 ml / 1 L).

Spoel 1 liter 
water door het 
urinoir.

Reinig de 
omringende 
wanden en 
vloeren met 
Ecobug® 
Washroom 
Cleaner.

Verwijder de 
Ecobug® Cap en 
spoel het urinoir 
met 3 liter water.

Vernevel de 
Ecobug® 
Washroom 
Cleaner opnieuw in 
het urinoir (niet 
nadrogen).

Vernieuw de 
Ecobug® Cap 
zodra deze 
(bijna) leeg is.
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BELANKRIJK: Maak het urinoir 
grondig schoon.

Neem vandaag nog contact met ons op 
voor advies of proefplaatsing. 
HYSCON 0900-4972664 (lokaal tarief)

www.hyscon.nl
www.hysconshop.nl




