
Mr. Plug-it® 
rekent af met 

hinderlijke 
afvoerluchtjes



StankProbleeM?
Wanneer het waterslot niet 
(meer) werkt, onstaat een 
open verbinding met de afvoerleiding met als gevolg 
een nare rioollucht. Dit kan ontstaan door onderdruk in 
de leidingen of verdamping van het water in de sifon. 
Door het frequenter toepassen van vloerverwarming 
komt dit laatste steeds vaker voor. Met de Mr. Plug-it® 
stankafsluiter is dit probleem zeer eenvoudig te ver- 
helpen en behoren de nare luchtjes tot het verleden.

StankSlot
Mr. Plug-it® is een éénrichtingsklep, die geplaatst 
wordt in afvoerbuizen om stankoverlast in sanitaire 
ruimtes te voorkomen. Deze klep past in iedere  
standaard afvoer en heeft nagenoeg geen effect op 
de waterdoorstroming. Het unieke vormgeheugen van 
het siliconenelastomeer zorgt voor een luchtdichte 
afsluiting waardoor, zelfs als het zwanenhalsprincipe 
volledig ontbreekt, een stankslot wordt gecreëerd. 



VoorDelen

• Oplossing voor een niet (meer) goed werkend 
waterslot/sifon

• Eénrichtingsklep voor lucht en water

• Zeer eenvoudig te plaatsen

• Hoge doorstroomsnelheid

• Makkelijk schoon te maken

• Betaalbaar alternatief voor ingrijpende 
renovatie

• Stopt de nare rioollucht voor 100%



toePaSSing
In alle situaties waar het traditionele stankslot niet 
werkt is Mr. Plug-it® een uitstekende oplossing. Niet 
alleen als het stankslot niet functioneert door een 
technische oorzaak, maar ook in situtaties waar 
de afvoer niet frequent wordt gebruikt.  Mr. Plug-it® 
wordt om deze reden dan ook veel gebruikt voor 
hotels, bungalowparken en door andere logies- 
aanbieders.

De Mr. Plug-it® technologie maakt geen gebruik van 
stilstaand water. Bacterieën hebben hierdoor niet 
de mogelijkheid om in het water te ontkiemen. In 
bijvoorbeeld gebouwen voor medische doeleinden 
is dit een voordeel. Daarom is deze stankafsluiter 
uiterst interessant voor iedereen die betrokken is bij 
het ontwerp, de bouw en het gebruik van medische 
faciliteiten.

techniSche gegeVenS 
Materiaal Siliconenelastomeer en kunststof

Afmeting Insteekdeel ø 32,5 tot 36 mm

Toepassing Sanitaire systemen/afvoerputten met 
afvoerbuis 40 mm. Bij toepassing met 
rubber verloopring afvoerbuis tot 50 mm

Weerbaarheid Bestand tegen huishoudelijke  
schoonmaakmiddelen 



referentieS

“De Mr. Plug-it® stankafsluiter is een betaalbare en 
snelle oplossing gebleken om stankproblematiek  
tegen te gaan.”
Woningstichting Domein, eindhoven 

“Na een test waarbij de stank direct weg was,  
hebben we inmiddels al onze douchegoten voorzien 
van een Mr. Plug-it® stankafsluiter.” 
hotel arena - amsterdam

Mr. Plug-it®  renoSet

inhouD VerPakking

• Mr. Plug-it® 
stankafsluiter  
voor afvoerputten  
met een afvoerbuis  
van 40 mm  
(32,5 tot 36 mm inwendig)

• Rubber verloopring 
voor afvoerbuis  
van 50 mm  
(42 tot 43,5 mm inwendig)

• Tube siliconenvet

• Instructies voor 
installatie



info@mrplug-it.nl
www.mrplug-it.nl
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