


A G-PLUS enzimköves innovatív piszoár il-
latosító rács 3 olyan hatást egyesít, mely 
nélkülözhetetlen a higiénikus és kellemes 
piszoárhasználathoz.
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1
SEGÍT MEGAKADÁLYOZNI A DUGULÁSTSEGÍT MEGAKADÁLYOZNI A DUGULÁST

Talán a legáltalánosabb probléma a dugulás. Ez a 
jelenség a hagyományos és a vízmentes piszoá-
rok használata során is elkerülhetetlen folyamat, 
hiszen a vízkő és húgykő kristályok lerakódnak 
a szennyvízcsövek belső felületét borító biofilm 
rétegbe és ahogy a lerakódás egyre vastagabb 
réteget képez, egy idő után teljesen eltömítik azt. 
A hosszútávú megoldást a G-PLUS magjában 
lévő enzimkő nyújtja, mely a használat során

lassan lebomlik. Az onnan kioldódó enzimek a 
szennyvízcsatornába jutva elpusztítják a biofil-
met alkotó baktériumokat, fellazítva ezzel a 
biofilm lerakódást, így gátolva meg a víz- és húgykő 
megtapadását.

Ezért rendszeres alkalmazása mellett hosszú tá-

von is elkerülhető a dugulás, amely kifejezetten 
előnyös az öblítés nélküli piszoárok esetében.
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MEGAKADÁLYOZZA A VISSZAFRÖCCSENÉSTMEGAKADÁLYOZZA A VISSZAFRÖCCSENÉST

Anyaga 100%-ban újrahasznosítható, flexibilis 
műanyag, mely rugalmasságának köszönhetően 
többféle piszoárba hibátlanul illeszkedik.
Nemcsak illeszkedni képes, de a visszafröccsenést 
is kiküszöböli. 
A sűrűn elhelyezkedő lábacskák rugalmassága el-
nyeli a vizelet mozgási energiáját ezáltal meggá-
tolva a visszafröccsenést.

KELLEMES ILLATOT ÁRASZT 2 HÓNAPON ÁTKELLEMES ILLATOT ÁRASZT 2 HÓNAPON ÁT

A piszoár rács magja nem csupán enzimeket tar-
talmaz, hanem illatanyagokat is. A használat során 
az enzim bomlásával együtt illatanyagok szaba-
dulnak fel. Így miközben a dugulás ellen véd kel-
lemes illattal tölti meg a helyiséget.

A piszoár rács egésze, vagyis a teste és az integrált 

magja is magas koncentrátumú illóolajokkal van 
átitatva, melyek nedvesség hatására szabadulnak 
fel, ezáltal a használat alatt és után is kellemes illa-
tot áraszt. 

A kétfázisú illatfelépítésnek köszönhetően 60 

napon keresztül illatozik. A folyamatosan vál-
tozó illatról pedig a piszoár szitában található két 
illatanyag gondoskodik, mely eltérő intenzitás-
sal bomlik és árasztja az illatanyagokat, így nem 
jön létre illatfáradtság.
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