
Ontgeurders

Odour Control…Guaranteed!

SPECIALE SAMENSTELLING:

 √ Veilig verpakte oplosbare dosissen
 √ Zonder biociden
 √ Reinigen binnenzijde van de en alle slangen en      

 pompen van de service units (na ononderbroken gebruik)
 √ Hoog-kwalitatieve geurbestrijding
 √ Fris langgeurend parfum
 √ Waterbesparend ontbinden van afval en papier, werkt zelfs     

 met 11 liter in plaats van de aanbevolen 19 liter.
 √ Geschikt voor afvalwaterzuiveringsinstallaties.
 √ Efficiënt gedurende 7 dagen of meer

BESCHIKBAAR IN :
• 60g: 200 per doos (5 zakken van 40)
• 30g: 400 per doos (5 zakken van 80)

Dankzij onze ontwikkelde 8 stammen bacteriën plus toegevoegde enzymen

*Satellite heeft als eerste bioproducten ontwikkeld zoals Quick Scent BIO 
en verbetert constant deze speciale producten. 
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Gebaseerd op meer dan 10 jaar onderzoek 
en een specifieke uitvinding van Satellite 

is de Quick Scent BIO een innovatieve 
technologie in de mobiele toilet industrie. Het is 

een volledig biologisch proces met een speciale mix 
van niet-pathogene bacteriën en enzymen. Het is niet 

alleen milieuvriendelijk, maar ook gunstig voor 
de waterzuivering. Dit kan leiden tot een aanzienlijke 

vermindering van uw afvalwaterrekening.

Quick Scents BIO producten  bevatten “goede” bacteriën, die 
geen geur creëren. Met veel van deze bacteriën en enzymen 
om ze snel te laten groeien, zullen ze de slechte bacteriën 
die ongewenste geuren creëren uitschakelen. Omdat elke 
bacterie houdt van een ander soort voedsel (groente-, 
olie, enz.), hebben we 8 verschillende bacteriën 
ontwikkeld. Op die manier hebben we alle variaties.

De gewone producten (gebaseerd op biocide) werken enkel bij contact met het vaste afval. Dus als het mobiel 
toilet veel wordt gebruikt zullen, door opstapeling van het afval, de gewone producten enkel werken op wat zich 
onder het waterniveau bevindt. Quick Scents BIO bevat echter bacteriën, die zowel boven als onder waterniveau 
werken. Voornamelijk omdat het vaste afval wordt ontbonden en zo opstapeling voorkomt. 
Zelfs in de meest extreme omstandigheden werken onze Quick Scents BIO producten nog beter. Bijvoorbeeld, in 
extreme hitte zullen onze goede bacteriën nog sneller ontwikkelen.

ZONDER Quick Scents Bio MET Quick Scents Bio
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Bacteriën Actie
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De precieze selectie en dosering van meerdere 
bacteriestammen zorgen ervoor dat ons product 
gegarandeerd werkt gedurende 7 dagen of 
meer. Bovendien, is Satellite de enige leverancier 
met een werkelijk wereldwijde aanwezigheid. Onze 
bacteriën zijn bestand tegen bacteriën die ongewenste 
geuren creëren in India, Brazilië, Nigeria, Turkije en 
natuurlijk Europa en de VS. Alleen wij kunnen een 
product garanderen dat overal ter wereld werkt.

Omdat de Quick Scents BIO bacteriële kiemen al actief zijn voordat de 
afvalbacteriën zijn ontstaan, is de geur van ontbindend afval al uitgeschakeld. 
In tegenstelling tot andere op enzymen gebaseerde of biologische 
producten zijn onze bacteriën bestand tegen veel aanverwante 
producten, zoals Cabana Spray, urinoirreiniger, handzeep, ...
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Dankzij onze ontwikkelde 8 stammen bacteriën, 
verteert Quick Scents BIO het afval op de bodem 
van de tank en reinigt de binnenkant van 
de tank en de Service Unit truck terwijl 
de meeste chemische producten dit niet doen; dit 
betekent schoner materiaal, minder opstapeling 
en gemakkelijker onderhoud.

De Quick Scents BIO voldoet aan alle sanitaire noden.
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NIEUWE

STF BIO 5000
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Satellite Europe

Av. de la Toison d’Or, 67
1060 Brussels - Belgium
Tel: 0032/ (0) 2 542 56 56
Fax: 0032/ (0) 2 542 56 57

Satellite Germany

Robert-Bosch- Strasse 37
D- 42489 Wülfrath - Germany
Tel: 0049/ (0)  2058 9222 0
Fax: 0049/ (0) 2058 9222 33

Satellite United Kingdom

Lagrange, Lichfield Roal Industrial Estate
Tamworth, Staffs B79 7XD - GB
Tel: 0044/ (0) 1827 723 999
Fax: 0044/ (0) 1827 626 44

info@satelliteindustries.com   www.safetfresh.com

BIO Vloeibare Product

 √ Milieuvriendelijk 
 √ Minder opstapeling
 √ Ontbindt vast afval en papier
 √ Ontbindt afval op de bodem van de tank
 √ Verwijdert resten aan de binnenkant   

 van de tank
 √ Voordelig voor afvalzuiveringsinstallaties

Verkrijgbaar  in:
1L, 3.8L, 23L, 208L

Gebruiksaanwijzing:
40-75ml per 

19 liter water.

Zet uw ontgeurdeuraankopen om 
in punten voor gratis artikelen.


