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Urine lucht 

Urine heeft de slechte reputatie te stinken. Maar in feite is dit eigenlijk helemaal niet het geval. Pas 

als de urine oud is, dan zorgen bacteriën voor die nare urinelucht. 

Andere veroorzakers zijn onder andere: 

 urineweginfecties; 

 suikerziekte; 

 uitdroging; 

 bepaalde medicijnen (zoals vitamine B en antibiotica) en 

 een te hoge zuurgraad van de urine (ammoniakgeur). 

Verder zorgen bijvoorbeeld: 

 vis; 

 asperges; 

 eieren; 

 thee en; 

 citrusvruchten. 

 voor een sterke urinelucht. 

Het gaat hier expliciet over stinkende urine in sanitaire ruimten, zoals toiletten en badkamers van 

ziekenhuizen, klinieken, woonzorgcentra, sportcentra enz. 

Urinestank kan op verschillende manieren worden veroorzaakt, onder andere door: 

1. gebruik van medicijnen door patiënten; 

2. bepaalde voedingsstoffen; 

3. "ongelukjes" in sanitaire voorzieningen; 

4. urinesteen (bruine aanslag) in het toilet; 

5. vervuilde voegen tussen de vloertegels; 

6. vervuilde voegen tussen de wandtegels (urinoirs). 

Bruine aanslag in toilet of urinoir 

Veel bedrijven, hotels, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, WZC's  enzovoorts, hebben last van 

bruine aanslag in toiletten e/o urinoirs. Deze bruine aanslag is urinesteen (bestaande uit kalk en 

zouten) die achterblijft in het toilet/urinoir. Bij langdurige opeenhoping van urinesteen kan dit 

gevolgen (verstoppingen) hebben voor sifon en afvoerleidingen. Gebruik van producten als 

bleekwater hebben geen enkel effect. Deze bleken de urinesteen slechts, maar lossen het 

probleem niet op. 

Urinestank overlast door vervuilde voegen van vloeren en wanden  

Tijdens een toiletbezoek, kunnen urinespetters de voegen in de vloer en wanden bereiken. 

Wanneer niet tijdig wordt gereinigd en ook niet de juiste reinigingsproducten worden gebruikt, dan 

zal de urinevervuiling zich in de poreuze structuur van de voegen kunnen nestelen. Voor de 

dagelijkse reiniging heeft Ecostoom de juiste producten voorhanden. 

De oplossingen 

Ecostoom behandelt uw sanitaire ruimten tegen de hier genoemde problematiek. Deze behandeling 

dient frequent te worden herhaald. Het product, dat door Ecostoom wordt ingezet ter bestrijding 

c.q. ter voorkoming van urinelucht, bevat bacteriën en enzymen, die bacteriën die de urinelucht 

veroorzaken te lijf gaan, waardoor de urinelucht snel zal verdwijnen. Dit product lost uw probleem 

op en laat tevens een heerlijk frisse geur achter. 

Ons product wordt pas aangebracht nadat de sanitaire ruimte van een dieptereiniging is voorzien, 

anders kan het product zijn werk niet doen. 

Toepassing:  om de dag -na de reguliere schoonmaak- de betreffende plaatsen licht nevelen met 

 bijgeleverde spuitfles is al voldoende. Dus erg zuinig in gebruik. 


