WATERVRIJE URINOIRS

'heldere zaak zonder water'

Website

Reinigingsvoorschrift
Het concentraat verdunnen met water

1 : 20

Bij dagelijks gebruik, minimaal 1x per dag reinigen
Met de reiniger kunt u ieder oppervlak van kunststof en keramiek reinigen.
– Scharnierpunten van toiletbrillen
– De vloer- en muurtegels achter de toiletpot.

LET OP: Kan gladheid veroorzaken
Het reinigen is door iedereen in enkele seconden uit te voeren.

BUITENKANT
inspuiten en met een
papieren doek afvegen.

De afsluiter niet verwijderen

Verwijder met dezelfde
papieren doek eventuele
vuilresten.

BINNENKANT

7 – 10x inspuiten
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NIET NAWISSEN
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VERVANGEN van de afsluiter
Eerst de nieuwe afsluiter plaatsen, DAARNA reinigen.
Gebruik een schone emmer
zonder zeepresten en spoel het
urinoir met een beetje water.
Verwijder de oude afsluiter.

Indien noodzakelijk:
Reinig de doorlaat en spoel met
schoon water na.

Activeer de afsluiter
deze nat te maken.

door

Plaats daarna de afsluiter met
het membraan richting muur.
Het urinoir
7–10x inspuiten
BINNENKANT
NIET NAWISSEN

Controleer of de afsluiter recht in de afvoeropening zit.
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De juiste diepte is ca 3-5 mm onder de bovenrand.
De 3 rubberringen staan dan licht omhoog gebogen.

De afsluiter(s) koel en droog bewaren.
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De reiniger
Met de uitsluitend voor het beheersen van urine ontwikkelde reiniger, kan UriNed een optimale werking
van haar watervrije urinoirs garanderen.
Minimaal onderhoud dat door iedereen in enkele seconden is uit te voeren. Onderhoud was nog nooit
zo eenvoudig en efficiënt.
Het gemiddeld verbruik bij de aanbevolen verdunning van 1:20 en minimaal 1x per werkdag reinigen,
is ca. 0,7–1 ltr. concentraat per jaar per urinoir .
De reiniger is door ons ontwikkeld en alleen inzetbaar op plaatsen die kwetsbaar zijn voor urine.
Kunststof en andere materialen kunnen niet beschadigd worden.
Na enkele behandelingen met de reiniger vormt zich een anti-bacteriële beschermlaag. Deze
opgebouwde beschermlaag heeft een vuil afstotende funcie en laat de urine volledig afvloeien. Dit
waarborgt een optimale en lang aanhoudende hygiëne en geeft u de zekerheid van een frisse sanitaire
ruimte.
Het UriNed watervrije urinoir functioneert zonder gebruikmaking van geurblokken, geurmatjes, azijn,
chemische vloeistoffen, ruimteverfrissers, etc.
De reiniger is tegelijkertijd bedoeld voor het onderhouden van de afsluiter en bepaalt mede de
levensduur van de afsluiter.
De urinoir reiniger is inzetbaar op plaatsen die kwetsbaar zijn voor urine, zoals het onderhoud van
wanden en de scharnierpunten van toiletbrillen.

De urinoir reiniger wordt als concentraat geleverd.
Aanbevolen verdunning met water is 1:20.
De reiniger is vrij van oplosmiddelen.
Bevat geen halogenen.
100% biologisch afbreekbaar.

Conform verordening: (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Classificatie overeenkomstig Verordening
(EG) Nr. 648/2004
Inhoudsstoffen: <5% geurstoffen
Hexyl Cinnamal, methylisothiazolinone,
Laurylamines Dipropylenediamine,
geurbinders en hulpstoffen.
Registratienummer SF00470
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Uit de buurt van kinderen houden,
Verpakking volledig leeg verwijderen.

Klik hier voor het opvragen van het veiligheidsblad (SDS).
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Installeren urinoirs

Controleer direct na het installeren van de watervrije urinoirs of de afvoer het
spoelwater voldoende laat wegstromen. Dit is eenvoudig te testen door ca. 510 liter water door de afvoeropening te spoelen. Er mag geen water blijven
staan.
Ook geeft dit de mogelijkheid de aansluiting op de afvoer te controleren op
een eventuele lekkage.

1.

Eerst de nieuwe afsluiter plaatsen.

2.

Daarna het urinoir ruim inspuiten met de reiniger.

3.

BINNENKANT VAN HET URINOIR NIET NAWISSEN.

Uitzondering bij model 9000 Glasvezel/Kunststof:
– Eerst lichtjes de afvoeropening van het urinoir inspuiten
– daarna de afsluiter plaatsen.
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Deze afsluiter werd
niet/slecht gereinigd.

Deze afsluiter is dagelijks
met de reiniger behandeld.

