
De EBF-100 bestaat uit de 
volgende onderdelen:

 Beschermkast

 Doseerpomp incl. 
 toebehoren

 Tank in diverse maten

 Chemie (25L)

 Optioneel: 
 Zonnepaneel 

Gemeenten en waterschappen zijn vandaag de dag zeer gevoelig voor geurklachten van 
de plaatselijke gemeenschap. Klachten over “rioolgas” worden over het algemeen geas-
socieerd met het stinkende waterstofsulfidegas dat wordt geproduceerd door bacteriën 
met behulp van sulfide, een veel voorkomend onderdeel van afvalwater, als zuurstofbron 
in het afbraakproces.

Deze vorming van aërobe waterstofsulfide wordt ook wel opgeloste sulfide genoemd. 
Bepaalde opgeloste sulfiden verlaten vervolgens de aërobe fase om gasvormige
waterstofsulfide, de rotte eierenlucht, te vormen (H2S). De hoeveelheid opgeloste sulfide 
die vrijkomt in de gasvormige fase hangt voornamelijk af van de turbulentie van het 
afvalwaterdebiet, dat doorgaans toeneemt wanneer het afvalwater in het riool wordt 
gestort. Dit gas vormt een serieus geurprobleem bij de ontluchting van het riool,waar 
het kan ontsnappen naar de omgeving. Het is gebruikelijk om in dit soort ontluchtingen 
H2S waarden te meten van meer dan 30 deeltjes per miljoen (ppm) en soms zelfs meer 
dan 100-200 ppm. In concentraties zo laag als 10 ppm kan het gas al misselijkheid en 
hoofdpijn veroorzaken. Bij meer dan 100 ppm, kan het H2S gas oogletsel veroorzaken, 
evenals conjunctivitis, irritatie van de luchtwegen en het verlies van reuk.

Het is overduidelijk belangrijk voor de mens dat de vorming van dit gas wordt 
geminimaliseerd. De producten van Earth Basics zijn zeer effectief in het drastisch 
verminderen van waterstofsulfide niveaus in opvangsystemen. Ze zijn niet giftig, 
milieuvriendelijk, vereisen geen speciale handling of storage en zijn zeer kostenefficiënt. 
Kostenbesparingen tot aan 50% op alleen al het product zijn behaald, aangezien er 
minder product nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

De doelstellingen van het gebruik 
van onze produten: 

 H2S en geurklachten 
 elimineren
 
 Kosteneffectief
 
 Niet giftig 

 Milieuvriendelijk

Earth-Basics zorgt voor onze planeet. Alle producten zijn 
vervaardigd uit etherische oliën, gewonnen uit planten. 
De gevormde afbraakproducten zijn veilig, schoon en geurvrij. 

De oplossing voor rioolgeuren 
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Werking 
De EBF-100 kan worden geplaatst in pomphuizen en op putten (met behuizing). De tank 
wordt gevuld met een geurneutraliserende vloeistof die druppelsgewijs wordt toegevoegd 
aan het riool. De doseerunit is gemakkelijk bij te vullen. De EBF-100 is ook leverbaar op 
zonne-energie. 

Ons geurneutralisatiemiddel EBN-15165 is een wateroplosbare vloeistof speciaal 
ontwikkeld voor organische geuren. Het zorgt voor eliminatie van de geur en H2S wanneer 
het ermee in aanraking komt. Het is volledig natuurlijk en het restproduct wordt probleem-
loos opgenomen in de natuur en in de kringloop verbruikt.

Beschermkast
Afsluitbare behuizing voor mon-
tage op putten, ter bescherming 
van de doseerunit.  

Doseerunit
In diverse maten verkrijgbaar.

Onze doseerunits doseren kleine 
hoeveelheden geurneutralisereande 

vloeistof in het rioleeringssysteem.

Levertijd & transport
Earth Basics heeft diverse systemen op voorraad. 
Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor uw klaar. 

 EBF-100 Earth-Basics System 

EBF-100-2


