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Ongediertebestrijding, geur opsporing, afvalverwijdering, reiniging na
ongevallen, overlijden, extreme vervuiling.
OdorCruncher
GEUR VERDELGER gebruikers fiche dd. 5/8/2012
Spuitbus voor acute gevallen en Gel voor langdurige werking
Verdelger van geuren, droog, fijn verstuivend. met onmiddellijke werking
Vernietigd geuren van tabak, zweet, afval,vis,hond,kat,vuilniszakken, lijk geur…
in vergaderzalen, kleedkamers, burelen,hotelkamers,cellen, sanitaire
ruimten,voertuigen…
Kort spuiten ( 2 seconden ) in de hoeken van elk te behandelen lokaal .
Niet roken of vuur maken tijdens het gebruik, de spuitbus niet doorprikken.
Niet naar werkende elektrische toestellen of op het toestellen spuiten.
Voldoende ventileren tijdens en na het spuiten.
Eventueel herhalen volgens de grootte van het lokaal, oorzaak en intensiteit
van de geuren. De oorzaak van de geur (afval,asbakken, verbrandde
goederen) dienen eerst verwijderd te worden.
Bijkomende inlichtingen per branche :

Brandweer/ambulance dienst
Bij dodelijke slachtoffers in een kamer. Spuiten in de vier hoeken van de kamer,
loodrecht van het plafond naar de vloer van op korte afstand. Vensters en
deuren openen om een lichte tocht te genereren. Niet op of rond het
slachtoffer spuiten teneinde eventuele sporen niet te contamineren.
Bij vervoer van slecht riekende slachtoffers ofwel voor het laden links en rechts
onderaan horizontaal spuiten tegen we wanden. Ofwel idem na het afzetten
van het slachtoffer. Niet spuiten wanneer het slachtoffer in de ziekenwagen
ligt. Deuren en vensters openzetten om te ventileren.

Politiediensten
Vervoer van gedetineerden. Idem als het vervoer van slachtoffers. De spuitbus
buiten het bereik van de gedetineerde houden.
Crime & trauma scene. Het product loodrecht van plafond naar vloer spuiten in
de vier hoeken tegen de muur, van op korte afstand. Sporen vrijwaren.
Celblokken. Idem als voor een kamer. De cel zo snel mogelijk reinigen en
opnieuw toepassen. Voor langdurig gebruik in de tussenruimte en de cellen
hebben wij anti - geur patches ( 130 gr ) met een gelijkwaardige werking tot 3
maanden volgens het volume. Eén patch per 50 meter/kuub.
Hotel
Gebruik de spuitbus bij acute problemen : tabaksgeur, parfum, lijfgeur,brand…
zoals bij de voorschriften hoger vermeld. Voor afvalproblemen plaats de patch
bij de luchttoevoer, of onder de airconditioning zodat het product door de te
ontgeuren ruimtes wordt gezogen.
Sportcomplex
Plaatsen die gevoelig zijn voor geuren : kleedkamers, burelen, keuken, plaatsen
met een beperkte oppervlakte of met veel sportende klanten . Hier is de patch
het meest aangewezen.
Vishandel/traiteur
Patch ophangen daar waar verse lucht aangezogen wordt. De werking van een
dampkap versterkt ook de werking van het geur vernietings systeem.
Autohandel/autoverhuur/vliegtuigen
Het voertuig grondig reinigen en eventueel nieuwe vloermatten installeren.
Met de spuitbus spuiten op de tapijten en de vensters licht openzetten om te
ventileren. Na 24 uur controle uitvoeren.

Uitgevoerde testen ( voorlopige onvolledige lijst )
Er werden uitvoerige testen uitgevoerd met uiterst bevredigende resultaten op
volgende afval situaties:
Brandgeur
Lijf geur
Lijk geur
Rottend organisch afval ( huishoudelijk afval , vuilnis lokalen, riolen,
vuilniscontainers)
Urine
Vis afval
Zweetgeur
Werkt NIET op :
Derivaten van petroleum ( benzine )
parfum
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