
Geurverwijderaar 
Voor een prettige werk- en leefomgeving

 ml 400

Artikelnr 1000023008

Inhoud doos 12 stuks

Zowel per stuk als per doos te 
bestellen.

Met de frisse

geur van 

tijm &

 rozemarijn

Verwijdert nare geurtjes en vlekken van urine uit matrassen, meubilair, 

vloerbedekking en afvalbakken voor incontinentiemateriaal.

Vanaf heden te 

bestellen in E-See 

Net en onze 

webshop 

www.abena.nl/

webshop

“De vervelende 

geuren zijn door de 

geurverwijderaar 

sterk gereduceerd 

waardoor 

medewerkers 

aangeven met meer 

plezier naar het 

werk te gaan.”



Geurverwijderaar 
Reinigt en neutraliseert de geur

van urine en ontlasting

De Abena Geurverwijderaar is een unieke spray die geurtjes niet maskeert, maar 100% laat 

verdwijnen. Denk hierbij aan onaangename geuren die ontstaan door incontinentie. De spray 

werkt met behulp van goede bacteriën die de organische voedingsbodem wegnemen en  

daarmee geur en vlekken van urine en ontlasting laten verdwijnen.  

Spray op het oppervlak (circa 50-60 cm 

afstand). Spray alle vlekken en stankbronnen 

goed in. Let op: maak het oppervlak niet te nat.

Laat de spray 15-20 min inwerken.

Ventileer de ruimte tijdens en na het sprayen.

De geur is verdwenen zodra het behandelde 

oppervlak droog is. Bij onvoldoende resultaat 

de behandeling herhalen.
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Hoe? Dat leggen we in 4 stappen uit.

31

42

Spray de geur-

verwijderaar in de 

afvalbak nadat je  het 

incontinentiemateriaal 

hebt weggegooid en 

sluit de deksel.

Spray op de beslapen 

zijde van het bed of 

kussen:

• minimaal 1x per week

• bij wisseling of 

verschoning van het 

beddengoed.

Spray minimaal 1 

keer per week op 

het meubilair en 

vloerbedekking.

Wanneer?

Nare geurtjes in 

afvalbakken voor 

incontinentie-

materiaal

Nare geurtjes en 

vlekken in bed of 

kussens

Geuren en vlekken 

in meubilair en 

vloerbedekking

Wanneer? Wanneer?

Nieuw!

Gebruik voor extra veiligheid een mondmasker tijdens het sprayen.

Gebruik je de spray voor het eerst op een oppervlak? Test het materiaal op geschiktheid 

door een klein, onzichtbaar oppervlak in te sprayen.

Spray de geur-

verwijderaar in het toilet 

om de nare geur van 

urine en/of ontlasting 

te verwijderen. Sluit de 

deksel van het toilet.

Nare geurtjes in 

het toilet

Wanneer?


