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           PCT Geurneutralisator 
 

EIGENSCHAPPEN:  

PCT Geurneutralisator werkt volgens een geheel natuurlijk en biologisch proces. Het bevat geselecteerde 

bacteriën van het geslacht bacillus. Deze bacteriën zijn in staat stank af te breken. Niet alleen urinestank maar 

ook andere negatieve geuren worden effectief omgezet en direct door een aangenaam parfum gecamoufleerd! 
 

TOEPASSINGEN: 

• Sanitaire en openbare ruimten. 

• Afvoerpijpen, putjes. 
 

PCT Geurneutralisator wordt zowel huishoudelijk als institutioneel toegepast en is verwerker-en milieuveilig. 

Door gebruik te maken van PCT Geurneutralisator kunt u voorkomen dat leidingen mechanisch gereinigd moeten 

worden. 
 

GEBRUIKSAANWIJZING:  

Sanitaire en openbare ruimten. 

Oppervlakten (tegels/wanden/vloeren etc.) moeten als eerste behandeling met pure PCT Geurneutralisator 

behandeld worden. Voor onderhoud volstaat een dosering van 1 op 10. Een paar sprays op de vervuiling, of in 

stinkende ruimten, doen het werk. Neem toiletpotten, urinoirs, wastafels etc. grondig af. Laat de 

reinigingsoplossing bij geuroverlast overvloedig in voegen en zuigende ondergronden dringen. Ook in het 

mopwater op vloeren bewijst PCT Geurneutralisator zijn effectieve werking.  

 

Afvoerputjes en leidingen. 

 

Bij stankoverlast in putjes en sifons: doe een scheut in het putje, laat het product 12 tot 24 uur inwerken, dan 

spoelen.   

Om de dag een scheutje (en niet gelijk doorspoelen) voorkomt stank en verstoppingen. Na gebruik handen 

wassen met lauw water en zeep 

OPMERKING: bij gebruik van PCT Geurneutralisator dienen (tussentijdse) sterk alkalische en zure reinigers 

vermeden te worden. Hierdoor wordt de werking van de bacteriestammen verstoord! 
 

Technische gegevens:  

Kleur    : Blauw 

Geur    : Geparfumeerd fris 

Viscositeit   : Dun vloeibaar 

PH    : 8 

Effectieve temperatuur  : 5 tot 45ºC. 

Opslag    : Vorstvrij in een koele en droge ruimte 

  

VEILIGHEIDSINFORMATIE:  

 

Zie verpakking van het product en het productveiligheidsblad. 
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. Protection & Cleaning Technics kan geen verantwoording 

aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen 

verantwoordelijkheid van Protection & Cleaning Technics. Het verdiend aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 
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