Sanosil Sanosorb
Εξουδετερωτής οσµών, συµπυκνωµένο, χωρίς άρωµα
Σύνοψη:
Κατάλληλο για: Οσµές µε οργανική βάση
Τύπος προϊόντος: Συµπύκνωµα
Χρόνος εφαρµογής: λίγα λεπτά
Δραστικά συστατικά: 15-30%, θειώδης
συµπλοκοποιητής
Προφυλάξεις: Μην ψεκάζετε στα µάτια,
µην εισπνέετε ή εισπνέετε αερολύµατα.
Αποθήκευση: < 20°C προστατευµένο από
το φως

Περιγραφή
Το Sanosorb είναι µια ένωση οργανικών µορίων και
χρησιµοποιείται για τη µακροχρόνια εξουδετέρωση των
δυσάρεστων οσµών, οι οποίες εκλύονται κατά τη διάρκεια της
αποσύνθεσης οργανικών υλικών. Το Sanosorb είναι
υδατοδιαλυτό, δρα γρήγορα και δεν είναι επιβλαβές για την υγεία.

Πώς λειτουργεί
Το συµπύκνωµα Sanosorb είναι σε θέση να σχηµατίσει πολύ ισχυρούς χηµικούς δεσµούς µε πολλά µόρια
οσµών και να τα απορροφήσει οριστικά σε υδατική φάση. Συνεπώς, τα µόρια της οσµής εξουδετερώνονται (και
δεν καλύπτονται απλώς, όπως κάνει ένα αποσµητικό που βρίσκεται σε ετοιµότητα).
Αποτελεσµατικό κατά:

• Χαµηλοµοριακά οργανικά οξέα (ισοβαλερικά οξέα, βουτανοϊκά οξέα) - µυρωδιές από εµετό, ιδρώτα
ποδιών, φλοιό τυριού, αµίνες (µεθυλαµίνες, πτωµατίνες) - µυρωδιές από σάπιο κρέας/σφάγια
• Ενώσεις ινδόλης/σκατόλης - οσµή περιττωµάτων, κοπριάς
• Αµµωνία - καυστικές οσµές από ούρα/λατρίνα
• Μερκαπτάνες/θειόλες (αιθυλοµερκαπτάνη) - οσµές από σήψη, σάπια υλικά, αποσύνθεση, µαγειρικά αέρια
• Θειοαιθέρες (διµεθυλοσουλφίδιο DMS, αλλικίνη) - οσµές από σκόρδο, ιδρώτας
• Υδρόθειο - οσµή σάπιων αυγών

Κατάλληλες εφαρµογές
Χάρη στη δυνητική του δράση, το Sanosorb είναι καταλληλότερο για την καταπολέµηση των «οργανικών»
οσµών, όπως τα απόβλητα/λύµατα, τα απόβλητα σφαγείων/σφαγείων, τα σπίτια συλλεκτών, τα περιττώµατα/
έµετο, ο ιδρώτας των ποδιών, οι οσµές κατοικίδιων ζώων, η µούχλα/µουχρίτσα κ.λπ.
Ακατάλληλο για:
Το Sanosorb έχει ελάχιστη ή καθόλου επίδραση σε διακλαδισµένους υδρογονάνθρακες, πολυπυρηνικές και
υποκατεστηµένες αρωµατικές ενώσεις, κετόνες, αλκοόλες και εστέρες.
Οσµές που έχουν «χηµική» προέλευση, όπως διαλύτες, οξέα, φαινόλες, επιβραδυντές φλόγας, πλαστικά/
αποσκληρυντικά, χρώµατα/βερνίκια κ.λπ. δεν µπορούν να εξουδετερωθούν σωστά από το Sanosorb.

Εφαρµογή/δοσολογία

•

! Υγρά απόβλητα: ανά 1000 l/m 3 και αναµείξτε/ανακατέψτε µηχανικά όπως απαιτείται.
! Ιξώδη απόβλητα (υγρή κοπριά, ιλύς κ.λπ.): Προσθέστε συνεχώς 300-3000 ml Sanosorb ανά m 3 ξηρής ύλης, και
αναµείξτε/αναδεύστε µηχανικά αν είναι δυνατόν.
Σε αέρια φάση/αέρα (π.χ. ραγισµένος σωλήνας αποχέτευσης, σπίτι αποθησαυριστή): Εξαλείψτε την πηγή της
οσµής µέσω απολύµανσης αερολύµατος µε Sanosil S003. Το Sanosorb καταπολεµά την οσµή σε περίπου 2 ώρες
Αραιώστε το Sanosorb µε νερό 1:4 -1:9 και εφαρµόστε το διάλυµα µε ένα ψυχρό νεφελοποιητή. Αφήστε το να
δράσει για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ελέγξτε την οσµή. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη θεραπεία µέχρι
να εξουδετερωθεί η οσµή.
! Κάδοι απορριµµάτων σφαγείων/περιέκτες σφαγίων: Αραιώστε το Sanosorb µε νερό σε αναλογία 1:9.
Χρησιµοποιώντας ψεκαστήρα µε χρονοδιακόπτη, εφαρµόστε 1 λίτρο διαλύµατος 10% ανά m² µε οµίχλη για
διάστηµα 24 ωρών, 1 m πάνω από την πηγή της εκποµπής.
! Εµποτισµένα υγρά (π.χ. υγρά σήψης, χυµοί κρέατος, αίµα, ξινόγαλα, υγρά από σακούλες απορριµµάτων κ.λπ.)
Καθαρίστε το δάπεδο όσο το δυνατόν πιο σχολαστικά. Χρησιµοποιήστε αλκαλικό απορρυπαντικό µε υψηλή
διαλυτική ικανότητα πρωτεϊνών και λιπών. Αραιώστε το Sanosorb µε 1:3 νερό και εφαρµόστε µε ψεκαστήρα.
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