
A Igua® Control tem um compromisso com seus clientes, 
que inclui oferecer aos seus clientes métodos funcionais 
e econômicos nos mercados industrial e institucional, 
sem violar seus valores de cinco pilares; Preservar o meio 
ambiente e promover o crescimento sustentável; manter 
serviços de qualidade com melhor custo; fornecer 
produtos químicos com eficiência comprovada; permitir 
automação de dosagem e purga, entre outros; fornecer 
monitoramento analítico reconhecido.

Eles estavam cientes dos problemas com o entupimento 
de mictórios de seus clientes, em particular de um 
cliente, cujos urinóis precisavam de desentupimento 
manual, o que custou - economicamente e por tempo de 
trabalho.

A Igua® Control já usara telas regulares de mictórios 
apenas para ajudar a manter os maus odores ausentes. 
Estes não forneceram ajuda ou proteção contra o 
entupimento do mictório. Então, eles decidiram procurar 
por qualquer solução que pudesse não só ajudar a 
remover os maus odores e respingar de volta, mas 
ajudar a reduzir ou evitar o entupimento de urinóis 
- economizando tempo e dinheiro sem ter que reparar 
manualmente os urinóis. 

Eles encontraram o Vectair P-Screen®.

Igua® Control foi especialmente atraído para o 
Vectair P-Screen® devido a sua capacidade de 
durar até 60 dias, ajudando com o entupimento 
de um núcleo central ativo e também 
proporcionando um ambiente perfumado. Isso 
permitiu que economizassem dinheiro e tempo 
em recursos de mão-de-obra.

Embora existam seis fragrâncias para escolher, 
a Companhia optou pela fragrância Clove & 
Cardamom para ajudar nos banheiros dos 
shopping centers.
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A Igua® Control, Brasil, 
é uma fornecedora de 

produtos e serviços para 
tratamento de água, 

equipamentos, controle 
de ar e muitos outros 

segmentos de mercado.

Seu cliente teve problemas 
com o entupimento de quase 
todos os mictórios. A cada 8 
meses, eles tinham que abrir 
manualmente os mictórios 

para desentupi-los.

A empresa procurou por 
um produto que pudesse 

remover cheiros ruins, parar 
de respingar, mas o mais 

importante, desentupir os 
mictórios.

A Igua® Control 
encontrou e escolheu o 

Vectair P-Screen®.

Cheirar a diferença
Cravo picante e cardamomo se entrelaçam com 
uma canela exótica e wintergreen. Isso leva 
a uma reviravolta de hortelã, jasmim e folhas 
frescas de eucalipto.

Núcleo central ativo.



O Vectair P-Screen® é a primeira tela mictória de 
tríplice ação do mundo, oferecendo 60 dias de 
proteção contra respingos com uma dupla fragrância 
e proteção enzimática (núcleo central ativo).

O núcleo central ativo da tela do mictório Vectair 
P-Screen® não é apenas projetado para reduzir 
bactérias, mas também fornece uma fragrância 
secundária para áreas de mictórios.

O Vectair P-Screen® ajuda a evitar bloqueios em 
urinóis e sal úrico acumulado em tubulações. A tela 
do mictório de 60 dias é isenta de COV e reciclável, 
sem uso de propelentes.

O design de bolhas e cerdas profundas ajuda 
a fornecer ótima proteção contra respingos e 
fornecimento de aroma com uma grande área de 
superfície. A Vectair P-Screen® também protegeu os 
direitos de design.
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Contém bactérias naturais que produzem 
enzimas para degradar a matéria orgânica, 
eliminando os maus odores. Isso também 
reduz o acúmulo de incrustações orgânicas, 
assegurando que o sal úrico se torne mais 
solúvel, decomposto e mais fácil de remover, 
ajudando a reduzir o entupimento do 
mictório.

O Vectair P-Screen® faz parte do 
“The Professional Passive Program™”, 
proporcionando uma harmonia de fragrância 
através de fragrâncias correspondentes, que 
também são encontradas na tela para urinol 
de 30 dias do Airloop® Toilet Bowl & Vectair 
Wee-Screen®.

Seis fragrâncias estão disponíveis; Citrus 
Mango, Cravo e Cardamomo, Kiwi e 
Grapefruit, Lavanda e Gerânio, Brisa de 
Linho e Musk Marinho.

“O Vectair P-Screen® ajudou a 
economizar dinheiro e tempo”
“Testamos o Vectair P-Screen® por 60 dias (em um shopping), e ainda assim o cliente 
relatou benefícios. Eles disseram que o mictório claramente desobstruído, a julgar pelo 
fluxo (de água) através do mictório.” Renan Nagy, Gerente Técnico, Igua® Control, Brasil.

iguacontrol.com.br
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