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Product Informatie

NEOFRESH
GEUR & URINE UV DETECTOR

Product

Technische gegevens

De NEOFRESH Urine detector spoort gemakkelijk urine vlekken op. De in urine
aanwezige (opgedroogde) zouten zullen door de detector oplichten waardoor
de behandeling met NEOFRESH Geur en Urine remover zal worden
vergemakkelijkt.
Tevens geschikt als geldcontrole lamp de UV lamp laat in bankbiljetten
aanwezige deeltjes oplichten om deze op echtheid te controleren.

Hoe werkt het?









geschikt om resten van urine, braaksel of fecaliën op te sporen
geschikt als geldcontrole lamp
werkt op 4 AAA batterijen (meegeleverd)
degelijke aluminium constructie
afmetingen : 100mm x 30 mm doorsnede
gewicht 89 gram
uitgevoerd met 9 UV LED’s golflengte 385-390nm

Door het UV licht zie je bepaalde dingen die je met het blote oog niet / of niet
gemakkelijk zou kunnen zien. Je ziet dus direct waar je huisdier heeft geplast of
bijvoorbeeld hoe schoon de lakens zijn in je hotel.
De werking van de lamp is ook bekend geworden door televisieprogramma's als
'Red mijn vakantie' of 'CSI '

Wat licht er o.a op onder UV:











Urine, braaksel en fecaliën
Tonic frisdrank
Sommige vitamines en drugs
Schorpioenen
Tandpasta
Edelstenen
Bankbiljetten
Waspoeder
Banaan vlekken
en nog veel meer!

Toepassingsgebied










Dierenartsenpraktijk, kennels, asiel, trimsalon
Winkels
Portieken, parkeergarages.
Sportschool, fitnesscentra en wellness-centra.
Hotelkamers, vakantiehuizen, caravan
In huis, op kantoor, vergaderruimtes, wachtruimtes
in uw auto, op uw boot, in de garage, werkplaats.
in verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen
op uw kleding en textiel, tapijten, meubelstukken en gordijnen

Gebruiksaanwijzing
De NEOFRESH Urine detector spoort de vlekken het best op in het donker. De
vlek zal oplichten bij het schijnsel van de lamp. Behandel vervolgens de vlek
met Geur & Urine Remover spray.
Voor alle toepassingen geldt dat NEOFRESH Geur & Urine Remover soms wel 48
uur nodig heeft om de geur volledig op te ruimen, NEOFRESH Geur & Urine
Remover is dus GEEN snel maskeringsproduct maar de bio culturen “eten” de
geur en urine volledig uit de behandelde oppervlakken.
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OPGELET
Dit product geeft Uv-straling af. Blootstelling kan leiden tot oog- of huidirritatie.
Gebruik geschikte oogbescherming.
OPGELET. Dit product zendt mogelijk gevaarlijke optische stralen uit. Nooit in
een ingeschakelde lamp kijken. Dit kan uw ogen beschadigen.

