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Odour Control…Guaranteed!



— Ramya Kothamasu
Onderzoekswetenschapper

Safe-T-Fresh

Voordat ze in 2016 bij Safe-T-Fresh in dienst trad, werkte Ramya 
Kothamasu voor verschillende grote internationale ondernemingen 
in  hun onderzoekslaboratoria, waar zij organische, oppervlakte-
actieve en geurstoffen onderzocht. Zij is een gediplomeerd 
chemisch ingenieur en realiseerde al enkele doorbraken op het 
vlak van geurbestrijding sinds ze bij Safe-T-Fresh aan de slag is.

"Meestal zijn producten die in de mobiele sanitaire sector worden 
gebruikt, gebaseerd op stoffen die geuren maskeren," zei Ramya. 

"Met andere 
woorden, deze 
stoffen gebruiken 
grote hoeveelheden 
parfum, die 
vervliegen en na 
enige tijd hun 
doe l t re f fendheid 
verliezen. Sommige 
stoffen verdoven zelfs 
iemands geurzin om 
geuren te maskeren."

"Wij hebben een nieuwe geurbestrijdingstechnologie ontwikkeld die 
meer doet dan maskeren en de geurmolecule zelf verandert," vervolgde 
Ramya. "In feite wordt de molecule chemisch gewijzigd. Het is niet 
langer een geurmolecule, zodat ze ook niet langer geur afgeeft. 
Bijgevolg hebben we al onze ontgeurders aangepast met deze nieuwe 
technologie, en de reacties van de klanten waren buitengewoon positief."

Nog een doorbraak is QuickBlueTM, het allereerste bruiszakje met 
dubbele film dat oplost in pekelwater! Door een papierfilm te 

combineren met een standaard PVA-film, zijn deze pakketjes de 
eerste dosisproducten die dit realiseren. Bovendien zijn ze bruisend.

Samen zetten wij grote stappen om de gebruikservaring  
voor mensen die gebruikmaken van mobiele 

sanitaire installaties te verbeteren. Wij zijn vol 
vertrouwen voor de toekomst en willen graag 

samen met deze verbeteringen realiseren.

"Wij hebben een nieuwe 
geurbestrijdingstechnologie 
ontwikkeld die meer 
doet dan maskeren en 
de geurmolecule zelf 
verandert." 
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Wanneer u een ROI Rewards Member bent, verdient u bij elke 
aankoop van een Safe-T-Fresh product punten die u kunt inruilen 
voor gratis toiletten, handwasstations, opvangtanks. Tot op heden 
hebben operatoren punten ingeruild voor bijna €2.000.000 aan 
gratis producten! En daarmee houden de voordelen nog niet op, 
want al deze producten blijven gedurende hun hele levensduur 
geld opbrengen (zie voorbeeld rechts). Maar deze voordelen zijn 
er alleen voor wie oog heeft voor een buitenkans. Als u dat bent, 
bestel dan de volgende keer bij Safe-T-Fresh zodat uw uitgaven 
voor ontgeurders extra voordeel opleveren.

ROI-PROGRAMMATM

 WAAROM SAFE-T-FRESH PRODUCTEN?

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!

www.safetfresh.com | 1.877.764.7297



800 punten           EZ Reacher, hijskits voor lege cabines, Graffix (3.8L)

1.500 punten        Urinoirblokjes (320 stuks)

2.300 punten        TruckWash (23L), Urinoirreiniger (23L), 
       Verlichting op zonne-energie, antikalkmiddel (23L)

3.000 punten        Sanibone

4.000 punten        Alle handwasstations voor in toiletten

4.500 punten        Spoelkit, Doseersysteem voor ontgeurder voor montage op   
                 vrachtwagen

5.000 punten        AgWash

15.000 punten      Koudwaterdouchecabine

20.000 punten      Uriclean, Tufway/Mondo/Maxim3000 met spoelsysteem

30.000 punten      Liberty met open tank, Highrise (zonder dak), Mais Connect

36.000 punten      Warmwaterdouchecabine, Mains Connect met warm water

42.000 punten      Freedom, High Tech II, Highrise (met dak en hijskit)

12.000 punten      Tufway/Mondo/Maxim 3000 met open tank, SRO, Wave,
                          Breeze, Camel tank (1135L), Devil (toiletverplaatser)

3.800 punten        Rolly, Antivries (200L), Reinigingsconcentraat voor toiletten (23L), 
                          QuickScents Bio (200 zakjes), Solo One, 
                          Geurschijfjes (500 stuks)

* Punten vervallen na drie jaar.

WANNEER U EEN SAFE-T-FRESH KLANT WORDT,
ZIET U DAT ELKE AANKOOP BELOOND WORDT!



Wetenschap die het verschil 

maakt

QUICKSCENTS
ZAKJES

QuickScent zakjes zijn ontwikkeld voor verschillende temperaturen 
en hoeveelheden afvalmateriaal, op basis van de hoeveelheid 
actieve bestanddelen in elke formule. QuickScents Plus bevat hogere 
concentraties actieve bestanddelen en is een uitstekende oplossing bij 
hoge temperaturen en intensief gebruik. Voor gewone omstandigheden 
gebruikt u QuickScents Regular en als het weer kouder wordt of u 
een dagservice aanbiedt voor een speciaal evenement, gebruik dan 
QuickScents Event.

Er is een QuickScents zakje voor elke situatie!

 WAAROM QUICKSCENTS?

TM

"Ook onze 

servicetechnici 

zijn grote 'fans' 

van Safe-T-Fresh 

producten. Zij 

willen de 'goede 

Safe-T-Fresh 

ontgeurders' op hun 

vrachtwagens."
Roland Gabriel Soto

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!
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QuickScents
• Alle seizoenen
• Langdurige blauwe kleur
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of geknoei

QuickScents Plus
• Extreme warmte/druk gebruik
• Langdurige blauwe kleur
• Vrij van formaldehyde
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of geknoei

QuickScents Event
• Dagelijks/Koud weer
• Langdurige blauwe kleur
• Vrij van formaldehyde
• Drop-N-Go gebruiksgemak
• Niet mengen, geen afval of geknoei

Geuren

• Kauwgom

• Kauwgom

• Kauwgom

Hoeveelheden

• 50 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

• 50 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

• 80 zakjes/zak
• 5 zakken/doos



BIO-ONTGEURDERS

De voordelen van Safe-T-Fresh BIO-producten gaan veel verder dan 
geurbestrijding en de bescherming van het milieu. Ze verwijderen 
ook aanslag in tanks, slangen en leidingen. De natuurlijke bacteriën 
die achterblijven in een tank of systeem vermenigvuldigen zich en 
worden steeds doeltreffender, waarbij ze vast materiaal omzetten in een 
vloeistof. Uw tanks, slangen en leidingen zullen niet langer aangekoekt 
vast materiaal bevatten dat een constante geur veroorzaken. En 
afvalverwerkingsinstallaties profiteren van de extra natuurlijke 
bacteriën, zodat u uw huidige lozingsvergunningen kunt houden of 
krijgen.

BIO-ontgeurders zijn verkrijgbaar in zakjes en in vloeibare vorm. 
Gebruik de QuickScents Bio zakjes van 30 gram voor normale drukte 
en temperaturen en Bio 60 gram voor hoge temperaturen en intensief 
gebruik. Voor de vloeibare producten, gebruik STF 3000 in normale 
omstandigheden en STF 5000 voor extreme omstandigheden.

 WAAROM BIO?

"BIO-ontgeurders 

in toiletten en 

toiletwagens 

verwijderen 

de aanslag in 

tanks, leidingen 

en slangen die 

hardnekkige 

geurtjes 

veroorzaakt"

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!
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QuickScents Bio 60g zakjes
• Veilig voor het milieu
• Voor intensiever gebruik en hogere 

temperaturen
• Langdurige blauwe kleur
• Voordelig voor afvalstortplaatsen
• Maakt fecaliën en toiletpapier 

vloeibaar

QuickScents Bio 30g zakjes
• Veilig voor het milieu
• Voor normale gebruiksdrukte en  

temperaturen
• Langdurige blauwe kleur
• Voordelig voor afvalstortplaatsen
• Maakt fecaliën en toiletpapier 

vloeibaar

STF Bio 3000 & 5000 vloeibaar
• Superieure geurbestrijding
• Milieuvriendelijk
• Voordelig voor 

afvalverwerkingsinstallaties

Geuren

• Kauwgom

• Kauwgom

• Kauwgom

Hoeveelheden

• 50 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

• 80 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

• 3.8L, 23L, 208L



QUICKBLUE
ZAKJES

Safe-T-Fresh ontwikkelde QuickBlue, het eerste bruiszakje met dubbele 
film! Dit bijzondere systeem, waarvoor een octrooi is aangevraagd, 
maakt gebruik van een papierfilm aan de ene kant en een PVA-film 
aan de andere. Het resultaat is een zakje dat snel oplost en door de 
bruisende werking over heel de tank wordt verspreid. En het werkt 
ook in pekelwater!

QuickBlue is zowel verkrijgbaar in een Zomer- als een Event/Winter-
versie. Het Event & Winter-zakje bevat een donkerblauwe kleurstof 
met minder actieve bestanddelen, omdat deze bij koud weer of voor 
één dag niet nodig zijn. Zo kunt u ook besparen op uw voorraad door 
slechts één ontgeurder aan te houden. Voor alle andere situaties 
gebruikt u QuickBlue Summer. Met zijn donkerblauwe kleurstof en 
hoge concentratie aan werkzame bestanddelen, biedt dit zakje een 
krachtige geurbestrijding met een langdurig frisse geur.

 WAAROM QUICKBLUE?

Papier

PVA

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!
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Gepatenteerde dubbele film



QuickBlue Winter & Event
• Lost op in pekelwater
• Event and Winter-formule
• Donkerblauwe kleur
• Lost snel op
• Verspreidt zich snel
• Niet mengen, geen geknoei
• Drop & Go

QuickBlue Summer
• Lost op in pekelwater
• Voor alle seizoenen
• Donkerblauwe kleur
• Lost snel op
• Verspreidt zich snel
• Niet mengen, geen geknoei
• Drop & Go

Geuren

• Kauwgom

• Kauwgom

Hoeveelheden

• 50 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

• 50 zakjes/zak
• 5 zakken/doos

Het eerste en 
enige

bruiszakje
dat ook oplost
in pekelwater!



Veel operatoren weten misschien niet dat STF in 1970 de allereerste 
milieuvriendelijke ontgeurder was die werd ontwikkeld voor de sector 
van de mobiele sanitaire voorzieningen. Zelfs toen al was Satellite zich 
ervan bewust dat milieubescherming een zaak was van iedereen, in 
het belang van toekomstige generaties.

Vandaag is de samenstelling van STF aangepast met de meest 
geavanceerde bestanddelen voor geurbestrijding. Door onderzoek, 
tests en observatie op het terrein, hebben wij een ontgeurder 
ontwikkeld die de geurmoleculen zelf verandert in plaats van ze 
te maskeren. Deze revolutionaire doorbraak in de moleculaire 
technologie ligt in het verlengde van onze milieubewuste traditie, 
en biedt bovendien een veel betere geurbestrijding. Het product is 
verkrijgbaar in verschillende concentraties, afhankelijk van wat het 
best is voor uw toepassing.

 WAAROM STF?

STF 3K
• Superieure geurbestrijding
• Uitstekend, 

kostenbesparend alternatief
• Vrij van formaldehyde
• Gebruiksklaar

MENGEN
Gebruik 60-150ml per 19L 
water

VERPAKKINGEN
3.8L, 23L, 208L, 1041L

ADVANCED ENGINEERING
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STF
VLOEIBAAR

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!



STF 4K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 30 - 90ml per 19L 
water

VERPAKKINGEN
3.8L, 23L, 208L, 1041L

STF 5K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Super geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 15 - 60ml per 19L 
water

VERPAKKINGEN
3.8L, 23L, 208L, 1041L

STF 6K
• Superieure geurbestrijding
• Veilig voor het milieu
• Donkerblauwe kleurstof
• Extreem geconcentreerd

MENGEN
Gebruik 15 - 30ml per 19L 
water

VERPAKKINGEN
1L, 3.8L, 23L, 208L, 1041L

GEUREN

Kauwgom| Kersen|  Kaneel | Lavendel | Citroen | Mountain Breeze | Specerij
Moerbei | Ocean Mist | Kersenbloesem



PARFUM-
VERSTERKERS

Urinoirmatjes

Verfris uw urinoirs met onze 
grote, gekleurde urinoirmatjes. De 
matjes beperken het opspatten, 
maskeren de geur en verspreiden 
een aangename frisse geur bij elk 
gebruik.

• Mountain Breeze

• 12 matjes/verpakking
• 6 verpakkingen/doos

Tankontgeurders in combinatie 
met parfumversterkers maken een 
groot verschil in hoe fris uw toilet 
ruikt.

"Eén product dat volgens ons 
boven al uw concurrenten 
uitsteekt, is Cabana Spray. Het 
is veel beter en gaat langer mee 
dan alles wat wij al geprobeerd 
hebben."
Will Finch

WAAROM
PARFUM-
VERSTERKERS
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Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!



Urinoirblokjes

Hoge kwaliteit en langzaam 
oplossend. De urinoirblokjes 
blijven hard. Ze verspreiden 
ook een aangenaam en 
krachtig parfum. Vrij van 
paradichloorbenzeen. Gaat 6 
tot 7 dagen mee. 40g/blokje.

• Citroen

• 320 per doos

Geurschijfjes

Geef uw toiletten een 
aangename geur door een 
geurschijfje in het toilet 
te plaatsen. Elk schijfje is 
doordrenkt met een van onze 
unieke parfums. Ze zijn zeer 
eenvoudig te gebruiken en erg 
voordelig. 

• Kauwgom
• Kersen
• Lavendel
• Mountain Breeze
• Moerbei
• Ocean Mist
• Specerij

20 schijfjes/zak
25 zakken/doos

Cabana Spray

De cabana sprays van Safe-T-
Fresh zullen uw verwachtingen 
overtreffen met hun vol en fris 
parfum en hun langdurige 
werking. Dit product is een 
must voor wie een fris geurend 
toilet wil!

• Kauwgom
• Kersen
• Kersenbloesem
• Kaneel
• Lavendel
• Citroen
• Mountain Breeze
• Moerbei
• Ocean Mist
• Specerij

1L, 3.8L, 23L, 208L



SCHOONMAAK-
PRODUCTEN

Antikalkmiddel

Bevat fosforzuur om vuil en 
hardnekkige wateraanslag op 
te lossen. Reinigt en ontgeurt 
ook urinoirs, douchecellen 
en oppervlakken in de 
badkamer. Verwijdert de meeste 
schimmelvlekken.

• Kersen

• 1L, 3.8L, 23L, 208L

Urinoirreiniger /
Industriële ontvetter

Universele, krachtige urinoirreiniger 
& industriële ontvetter die het 
hardnekkigste vuil verwijdert. 
Doeltreffend voor vet, lijm, vuil op 
basis van koolstof, op metselwerk. 
Ook toepasbaar op metaal, 
gelakt metaal en kunststof.

• Geen

• 1L, 3.8L, 23L, 208L

Truck Wash

Krachtig reinigingsmiddel 
dat roadfilm, vet en aanslag 
verwijdert. Laat vrachtwagens en 
opleggers er als nieuw uitzien.

• Geen

• 3.8L, 23L, 208L

ADVANCED ENGINEERING
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Toilet Washdown

Voor gebruik op de bouwplaats 
of uw eigen bedrijfsterrein. Reinigt 
binnen- en buitenwanden. Houdt 
toiletten als nieuw. Verschillende 
parfums verkrijgbaar. Even 
doeltreffend als elk bestaand 
parfum of bloemengeur.

• Kauwgom
• Kersen
• Kaneel
• Lavendel
• Mountain Breeze
• Moerbei
• Ocean Mist

• 1L, 3.8L, 23L, 208L

Odor Eliminator

Een ongeëvenaarde, langdurige 
geurverdrijver. Meermaals 
toepassen bij kwalijke geuren. 
Doeltreffend tegen afval-, urine-, 
riool- en rottingsgeuren.

• Geen

• 1L, 3.8L, 23L, 208L

Graffix Graffitiverwijderaar

GRAFFIX is een milieuvriendelijke 
vloeibare gel die wordt gebruikt 
om verf en chemicaliënbestendige 
coatings te verwijderen. Hij bevat 
geen MEK of andere bijtende, 
brandbare chemicaliën. Speciaal 
ontwikkeld voor het verwijderen 
van meerdere lagen olie- en 
latexverf van verschillende 
ondergronden, zoals HDPE, 
hout, baksteen, natuursteen en 
metaal. De gel hecht op verticale 
oppervlakken zonder uit te lopen.

• Geen

• 1L, 3.8L, 23L, 208L



HANDVERZORGING/
TOEBEHOREN

Doseersystemen

1 Liter (met ingebouwd slot)
•  Enkel in het zwart

800 ml
• Enkel in het zwart

1000 ml 
• Enkel in het zwart

Toebehoren

•Vatenopeners 
•Aftapkranen (3/4” en 2”)
•E-Z Reacher
•Lange steelborstels
•Handpompen (3.8L, 23L, 208L)
•Houders en spuiters
•Lege fles (3.8L) met pomp

Antivries

Het antivriesmiddel is een additief voor 
gebruik in combinatie met de Safe-
T-Fresh vloeibare toiletontgeurders en 
zakjes, om te voorkomen dat uw tank be-
vriest. Het antivriesmiddel is een concent-
raat dat minder corrosief is dan zout en 
dat zijn doeltreffendheid heeft bewezen 
bij zeer lage temperaturen. Wanneer u 
het product in uw toilettank giet, zult u 
bovendien merken hoe makkelijk dit pro-
duct mengt.

Hoeveel antivries u in het water moet 
mengen, hangt af van de temperatuur. 

Mengmethodes:
•0°C tot -5°C: 5%-oplossing
•-5°C tot -10°C: 10%-oplossing (    
geen rekening gehouden met de wind-
verkilling)

•vaten van 30L, 200L en 1000L.

Het beste klantenbindingsprogramma in onze sector!
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Schuimende zeep & ontsmet-
tingsmiddelen

Verdrievoudig het aantal dosissen 
tegenover vloeibare zeep en onts-
mettingsmiddel. Navullingen wor-
den geleverd in stevige kunststof 
flessen die niet kunnen worden 
geperforeerd. Gebruik alcoholgel 
in de winter.

Schuimende zeep
• 1 Liter
 
Schuimend ontsmettingsmiddel
• 1 Liter

• 8 per doos

Vloeibaar ontsmettingsmiddel

Voordelige 
handverzorgingsproducten, 
verpakt voor makkelijke plaatsing. 
Doodt bacteriën en bevat 
alcohol. Ontsmettingsmiddel in 
groene gelvorm.

Zak-in-doos

• 800 ml

• 1000 ml 

• 800 ml Ontsmettingsmiddel - 
12/doos

• 1000 ml Ontsmettingsmiddel 
- 6/doos

Vloeibare zeep

Voordelige  
handverzorgingsproducten, 
verpakt voor makkelijke plaatsing. 
Doodt bacteriën en bevat alcohol. 
Zeep in roze lotionvorm. 

Zak-in-doos
 
• 800 ml

• 1000 ml

• 800 ml Zeep - 12/doos
• 1000 ml Zeep - 10/doos
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