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VEDETÖN URINAALI
CC-Eco Urinal vedetön urinaali
CC-Eco Urinal on mullistava vedetön urinaaliratkai-
su. Veden säästöstä päästään nauttimaan helposti, 
nopeasti ja vaivattomasti. Avain palvelussa on se 
että nykyiset vesiurinaalit voidaan hyödyntää CC-
Eco Urinalin kanssa ja näin jo tehdyt investoinnit 
eivät mene hukkaan ja toisaalta uusia investointeja 
ei tarvitse tehdä.

CC-Eco Urinal soveltuu kaikkiin julkisiin saniteettiti-
loihin sekä pienempiinkin toimistoympäristöihin. Pe-
rinteiset vettä kuluttavat urinaalit muuntuvat helposti 
ja nopeasti ympäristöystävällisellä CC-Eco Urinal 
konseptilla. (Kts. CC-Eco Urinal käyttöönotto.)

CC-Eco Urinal vedettömän
urinaalin hyötyjä
• Ei kuluta vettä eikä sähköä 
• Ympäristöystävällinen 
• Vähäinen huoltotarve 
• Hygieeninen ja hajuton 
• Ei ylimääräisiä hajunestoratkaisuja
• Viemäriystävällinen
• Parantaa yrityskuvaa 
• Helppo ja nopea ottaa käyttöön 
• Helppo siivota ja ylläpitää 
• Säästö alkaa välittömästi
*CC-Eco Urinal:n vaihtoväli n. 3000 käyttö kertaa 
(n.10 m3 vastaava vesimäärä)

CC-Eco Urinal ja biotekniikka 
CC-Eco Urinal:n hygieenisyys, hajuttomuus ja ekologisuus perustuu 
mikrobipohjaiseen reaktioon jossa luontaiset bakteerikannat (löytyy mm. 
maitotuotteista) hajottavat ja neutraloivat virtsan sisältämät ainesosat. 
Siten viemäriputkiin ei kerry saostumia ja hajuhaittoja ei synny. 2-3 litraa 
vettä päivittäisen siivouksen yhteydessä riittää pitämään hyvät baktee-
rit työssään. Lisähyötynä bakteerit puhdistavat viemäriverkkoa syömällä 
sen reunoille kertynyttä virtsakiveä ===>> ei viemäritukoksia.

CC-Eco Urinal on 100% biologinen ja koostumukseltaan luonnossa ha-
joava tuote, joka täyttää ISO14000/14001 standardien vaatimukset.
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VEDETÖN URINAALI
Aloituspaketti: 
• CC-Eco Urinal 10 tai 25 kpl laatikko
• Bug Activator saniteettitilojen mikrobipoh-

jainen erikoispesuaine 6:n tai 12kpl:een 
suihkepullolaatikko

• CC-Eco Urinal peitelevy
• Käyttöönotto- ja siivousohjeistus 

CC-Eco Urinal käyttöönotto
- Laske puhtaisiin urinaaleihin runsaasti vettä ja 

tarkista viemäreiden vetävyys. Katkaise veden-
syöttö 

- Kiinnitä peitelevy vesisensorin päälle
- Aseta CC-Eco Urinal kapseli urinaalin pohjalle
- Suihkuta urinaalin sisäpinnat Bug Activator-pe-

suaineella
- Vedetön urinaali on käyttövalmis

 CC-Eco Urinal päivittäinen siivousohje
- Kerää urinaalista mahdolliset kiinteät ainekset (nuuska, pu-

rukumi, etc…) 
- Nosta CC-Eco Urinal pois ja tarkista että kapselissa on 

kiinto ainetta vähintään n.10% jäljellä (jos vähemmän uusi 
kapseli)

- Puhdista urinaali puhtaalla vedellä ja kaada lopuksi urinaa-
liin n. 2-3 l. puhdasta kylmää vettä

- Suihkuta Bug Activator-pesuainetta urinaalin sisä- ja ulko-
pinnoille sekä urinaalin edustalla olevalle lattialle (Pesuai-
neella voi pestä muitakin kaakelipintoja)

- Aseta CC-Eco Urinal kapseli paikalleen ja suihkuta sisä-
pinnat lopuksi  Bug Activator pesuaineella 
HUOM. Älä kaada urinaaliin likaisia pesuvesiä!! >> Tappaa 
CC-Eco Urinal:n mikrobikannan.
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VEDETÖN URINAALI
 CC-Eco Urinal päivittäinen siivousohje

Vaihda kapseli kun tehoainetta 
on jäljellä alle 10%.

• Suihkuta urinaalin sisä- ja ulkopinnat Bug Activator mikrobipesuaineella. 
• Kerää urinaalista mahdolliset kiinteät ainekset (purukumi, nuuska,…..) 
• Nosta kapseli pois urinaalista ja tarkista että kiintoainetta on kapselissa vähintään noin 10% jäljellä. 

Vaihda pesun jälkeen tarvittaessa. 
• Puhdista urinaali puhtaalla kylmällä vedellä ( n. 3-5L vettä). 
• Aseta CC-Eco Urinal kapseli takaisin urinaaliin ja suihkuta sisäpinnat sekä urinaalin edusta alue Bug 

Activator mikrobipesuaineella.
• Älä kaada urinaaliin likaisia pesuvesiä tai käytä muita puhdistusaineita.

3 l vettä
1 l vettä


