Ecocap
Ecocap vedetön pisuaari
Ecocap on mullistava vedetön pisuaariratkaisu.
Veden säästöstä päästään nauttimaan helposti,
nopeasti ja vaivattomasti. Avain palvelussa on
se, että nykyiset vesipisuaarit voidaan hyödyntää Ecocapin kanssa ja näin jo tehdyt investoinnit eivät mene hukkaan ja toisaalta uusia investointeja ei tarvitse tehdä.
Ecocap soveltuu kaikkiin julkisiin saniteettitiloihin sekä pienempiinkin toimistoympäristöihin.
Perinteiset vettä kuluttavat pisuaarit päivittyvät
helposti ja nopeasti ympäristöystävällisellä
Ecocap konseptilla. (Kts. Ecocap käyttöönotto s.2)

Ecocap pisuaarin hyötyjä

*Ecocap:n vaihtoväli
noin 5000 käyttökertaa
(n. 16m3 vastaava vesimäärä)
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Ei kuluta vettä eikä sähköä
Ympäristöystävällinen
Huoltovapautta*
Hygieeninen ja hajuton
Ei ylimääräisiä hajunestoratkaisuja
Viemäriystävällinen
Parantaa yrityskuvaa
Helppo ja nopea ottaa käyttöön
Helppo siivota ja ylläpitää
Säästö alkaa välittömästi

Ecocap ja biotekniikka
Ecocap:n hygieenisyys, hajuttomuus ja ekologisuus perustuu mikrobipohjaiseen reaktioon, jossa
hyvät ja luonnonmukaiset bakteerikannat (löytyy mm. maitotuotteista) hajottavat ja näin neutralisoivat ureassa esiintyvät bakteerit. Nämä aiheuttavat hajuhaittoja ja keräävät kuona-aineita
viemärin seinämille.
Noin kolme litraa vettä päivittäisen siivouksen yhteydessä riittää pitämään hyvät bakteerit
työssään. Eli kuin pisteenä i:n päälle bakteerit puhdistavat viemäriverkkoa syömällä sen reunoille
kertynyttä virtsakiveä ===>> ei viemäritukoksia.
Ecocap on 100% biologinen ja koostumukseltaan luonnossa hajoava tuote noudattaen
ISO14000/14001 standardeja.
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Ecocap
Ecocap käyttöönotto
Aloituspaketti: Ecocap hajulukot, Ecocap täyttöpatruunat, Ecocap saniteettitilojen mikrobipohjaiset
erikoispesuaineet, Ecocap infotarrat, käyttöönottoja siivousohjeistus.
• Laske puhtaisiin pisuaareihin runsaasti vettä ja
tarkista viemäreiden vetävyys. Katkaise näiden
vedensyöttö.
• Kiinnitä infotarra sopivaan paikkaan.
• Aseta Ecocap kapseli pisuaarin pohjalle.
• Suihkuta pisuaarin sisäpinnat
Ecocap pesuaineella.
• Vedetön pisuaari on käyttövalmis.

Ecocap päivittäinen siivousohje
• Kerää pisuaarista mahdolliset kiinteät ainekset (nuuska,
purukumi, jne…)
• Nosta Ecocap pois ja tarkista että kapselissa on kiintoainetta vähintään n.10% jäljellä, jos vähemmän uusi
kapseli > poista täyttökapseli suojakotelosta ja aseta
paikalleen.
• Suihkuta Ecocap pesuainetta pisuaarin sisä- ja ulkopinnoille sekä pisuaarin edustalla olevalle lattialle.
• Puhdista pisuaari puhtaalla vedellä ja kaada lopuksi
pisuaariin n. 2-3L puhdasta kylmää vettä.
• Aseta Ecocap kapseli paikalleen ja suihkuta sisäpinnat
lopuksi Ecocap pesuaineella.
(Pesuaineella voi pestä muitakin kaakelipintoja)

HUOM. Älä kaada pisuaariin likaisia pesuvesiä!! >>
Tappavat Ecocap:n mikrobikannan
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