
 
U R I N E V A N G E R 

Microbiële sanitairreiniger 
 

BESCHRIJVING 
Brunschwig Urinevanger is een microbieel reinigingsproduct, dat de oorzaak van stank in toiletten en 
toiletgroepen wegneemt door middel van zorgvuldig geselecteerde micro-organismen. Urineresten worden 
hiermee omgezet in water en koolzuur.  
Natuurlijk is Urinevanger een prima “standaard” sanitairreiniger die dan ook preventief zijn werk doet.  
 
KENMERKEN 
� Biologisch goed afbreekbaar 
� Oplosbaar in water 
� Aangename geur 
� Lange nawerking 
 
TOEPASSING 
Gebruik Urinevanger volgens de aangegeven verdunning in uw toiletten of toiletgroepen. Met Urinevanger 
kunt u het gehele toilet ontgeuren  en reinigen , dus ook de vloer, muren, deuren etc. De micro-organismen 
in Urinevanger dringen zonder extra inspanning in voegen, kieren en andere moeilijk bereikbare poriën, 
waar ze de ureum omzetten in koolzuur en water. Op deze wijze wordt het probleem van stank bij de 
stankbron aangepakt. 
 
VOORDELEN 
� Praktisch in gebruik: reinigen en ontgeuren met 1 product. 
� Milieu en Mensvriendelijk 
� Indien dweilwater wordt doorgespoeld wordt urinestank ook in de riolering bestreden 
� Bevat geen bijtende of agressieve bestanddelen 
� Houdbaarheid minimaal 1 jaar 
 
KLEUR 
Rode vloeistof. 
 
VERPAKKING  
De standaardverpakking van Urinevanger is: 
� Doos van 12 x 1 liter 
� Doos van 4 x 5 liter 
. 
GEBRUIKSAANWIJZING – DOSERING  
Afhankelijk van de mate van vervuiling brengt u Urinevanger aan in een verdunning van 1:10 tot een 
verdunning van 1:40. Urinevanger werkt ook door na het schoonmaken gewoon vanwege de aanwezigheid 
van micro-organismen. 
Fles of can voor gebruik even schudden om een evenwichtige verdeling van de micro-organismen te 
verkrijgen. 
Urinevanger niet gebruiken in samenwerking met sterke chloorhoudende producten of met producten met 
een hogere PH-waarde dan 10 of lager dan 4. 
 
VEILIGHEID EN GEBRUIK  
� Bij inwendig gebruik arts waarschuwen 
� Buiten bereik van kinderen houden 

 
 
INFORMATIE 
Voor meer informatie:  Etol Nederland B.V. 
    Brouwerstraat 26 
    2984 AR Ridderker 

0180-414 306 
 www.etol.nl  

info@etol.nl  
 


