mous POMPENBOUW

MOUS BIOTHYS GELACTIV
PRODUCTINFORMATIE

GEURNEUTRALISATIE
De Mous Biothys Gelactiv geurmat verhelpt op effectieve

mous pompenbouw
waterbeheer

wijze stankproblemen met zwavel en ammoniak in rioolof gemaalinstallaties. Een mengsel van natuurlijke en
Mous Pompenbouw is ontwikkelaar en leverancier van

synthetische stoffen werkt op de ruikende verbindingen

innovatieve oplossingen voor integraal procesmanagement
in de watersector. Vanuit bewezen ervaring en expertise

in. Als u de matten eenvoudig in de buurt van een

in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouw en civiele
techniek zijn wij op elk aspect van het waterspectrum

luchtstroom hangt, gaat de rest vanzelf.

inzetbaar. Van advies tot uitvoering, van nieuwbouw tot
onderhoud.

PRODUCTINFORMATIE

GEURNEUTRALISATIE

Hinderlijke
rioollucht de baas

Mous Biothys Gelactiv:
effectieve stankoplosser
De Biothys-substantie in de Mous Biothys
Gelactiv geurmat is onder druk ingebracht in
het polymeer van de Gelactiv. Na verwijdering
van de beschermfolie treden de moleculen naar
buiten en mengen zich met de aanwezige lucht.
De chemische reactie die ontstaat neutraliseert
de stank en u heeft nergens last meer van.

OPTIMALE BESCHERMING

GEURNEUTRALISATIE MET MOUS
BIOTHYS GELACTIV:
n

n
n
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Mous Biothys Gelactiv is zowel in aanschaf als
gebruik zeer voordelig. Het product is onderhoudsarm en zowel vorst- als vochtbestendig. Verder
verwijdert het alle schadelijke zwavelstoffen en
biedt zo optimaal protectie aan elektronica, beton
en andere materialen. Kortom, met de Biothys
Gelactiv geurmat van Mous Pompenbouw heeft
u geen vuiltje meer in de lucht.
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zeer eenvoudig aan
te brengen
onderhoudsarm
verwijdert alle schadelijke zwavelstoffen
voorzien van rvshouder
voordelig in gebruik
makkelijk uit te breiden
vorstbestendig
corrosiebestrijding
bescherming van
elektronica
vochtbestendig
ONLINE BESTELLEN
Bestel de Mous Biothys
Gelactiv geurmatten
op www.mouspompen
bouw.nl
MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie contact op met
Mous Pompenbouw
via T (0514) 60 89 00.

mous pompenbouw
waterbeheer

DE DIENSTVERLENING VAN MOUS POMPENBOUW
ONTWERP EN ADVIES
SERVICE EN ONDERHOUD
INCOMPANY TRAININGEN
VERKOOP INSTALLATIEONDERDELEN
TELEMETRIE
MOUS AQUAWEB
MOUS OMS
MMB BEHEERSSYSTEEM
AQUACONNECT
RADIUS
RADIUS PRO

BESTURINGSKASTEN
CONSTRUCTIEWERKEN
DROOG EN NAT OPGESTELDE
RIOOLGEMALEN
MOUS BIOTHYS GELACTIV
DRUKRIOLERING
RENOVATIE
OVERSTORTREGISTRATIE
GRONDWATERMONITORING
OPPERVLAKTEWATERGEMALEN
WOONBOOTINSTALLATIES

MOUS POMPENBOUW BV

ALGEMEEN

Bezoekadres

T (0514) 60 89 00

Eigen Haard 41

info@mouspompenbouw.nl

8561 EX Balk

INKOOP & VERKOOP

Postadres

verkoop@mouspompenbouw.nl

Postbus 55

SERVICE & ONDERHOUD

8560 AB Balk

service@mouspompenbouw.nl

WWW.MOUSPOMPENBOUW.NL

