KORKEA TASOISTA HAJUJEN HALLINTAA

RUISKAUTA
SUORAAN
HAJUN LÄHTEESEEN
TAI
LISÄÄ PESU- JA
HUUHTELUVETEEN
AirX 60 TODELLA VAHVA HAJUNPOISTAJA

AirX 60 on monikäyttöinen, laaja-alainen, vesiliukoinen
hajunpoistaja, monta kertaa tavanomaista hajustetta
voimakkaampi pitkä ikäisiinkin hajuhaittoihin.
AirX 60 on yhdistetty AIRICIDE:n hajunpoistajan kanssa
muuttaakseen hajumolekyylien muotoa tehden niistä
mielekkäämpiä aisteillemme.

Lisää AirX 60 pesuliuokseen,
matonpesuveteen.

Lisää huuhteluveteen
poistaaksesi pahat hajut.

Vain ruiskaus AirX 60:stä suoraan hajunlähteeseen.
Lisää pesuaineliuokseen tai lisää puhtaaseen veteen
ja käytä ilmanraikastimena.
Käyttökohteita on loputtomia.
AirX 60 toimii välittömästi epämiellyttäviin hajuihin
eläimistä, ulosteista, mädäntymisestä, ruoanlaitosta,
tupakasta ja tupakan savusta, alkoholista, roskista,
jätteistä, maalista, kemikaaleista, jne.

Ruiskauta suoraan jätteisiin,
jäteastioihin…

Ruiskauta suoraan roskaastioihin, tuhkakuppeihin…

AirX 60 TODELLA VAHVA HAJUN ELIMINOIJA
TUOTE SELOSTE

OHJEISTUS

AirX 60Kuvaus
on monipuolinen veteen liukeneva
hajunehkäisijä supertiivistetyssä muodossa.
AirX 60 poistaa kaikkein pahimmat
hajuongelmat, pidempi aikaisempi teho,
suurempi soveltuvuus ja käytön helppous.
AirX 60 käyttää ainutlaatuisesti AIRICIDE®
patentoitua hajun ehkäisijää neutralisoimaan
hajut lähteistään ja poistamaan jo ilmassa
olevat hajut.

Päivittäin - Ruiskauta muutama tippa autonpenkkien
alle, jäteastioihin, ja roskakoreihin.
Ulosteet, kotieläin vahingot - Ruiskauta suoraan hajun
lähteeseen tehdäksesi siivoamisesta mieluisampaa.
Lisää AirX 60 pesuaineeseen tai mattopesuriin.
Sairaalat, hoitokodit - Ruiskauta patjoihin,
petivaatteisiin, siteisiin.
Hotellit - Ruiskauta mattoihin, suihkuverhoihin tai
ilmastointilaitteisiin.

HYÖDYT
Poista pahat hajut Airx:n tapaan, perustuu
tieteellisesti tutkittuun tapaan, että
hajumolekyylin kokoa tai muotoa muuttamalla
haju ei esiinny enää pahan hajuisena.
Todella voimakas - Monta kertaa
voimakkaampi tiiviste ja pidempi teho kuin
perinteisissä raikastimissa.
Soveltuvuus - Supertiiviste mahtuu
pienempää pulloon kuin perinteinen ja on
helppo pitää saatavilla.
Muuttuva - Ehkäisee pahat hajut monista
kohteista kuten oksennus, tupakointi, eläimet,
alkoholi, jne.
Tahraamaton - Voidaan käyttää tiivisteenä
verhoihin, mattoihin, petivaatteisiin, jne.
Vesiliukoinen - Sekoittuu veteen täydellisesti,
tehden siitä helppokäyttöisen myös
pesuaineliuoksissa ja huuhteluvedessä.

Pesuaineliuokset - Lisää muutama milli 1 litraan
valmiiseen pesuaineliuokseen. Käytä myös
huuhteluveteen.
Pesualtaat, viemärit, siirrettävät WC-astiat - Lisää
puolidesiä litraa kohden vesiastiaan.

TUOTETIEDOT
Hajunpoistaja-aine………………………………………..AIRICIDE ®
Hajunpeittoaineet ..................................................Ei ole
Tiivisteen pH.......................................................9.0 ± 0.5
Käyttövalmiin liuoksen 1:128 pH........................7.0 ± 0.5
Juoksevuus.....................................................Vesimäinen
Väri .......................................................Kirkas, punertava
Tahraavuus ........................................................Ei tahraa
Veteen liukenevuus……………………..Liukenee täydellisesti
Jäätyminen....................Ei vaikuta tuotteen toimimiseen
Lämpö............................Ei vaikuta tuotteen toimimiseen
Säilyvyys. ....................................................Min. 2 Vuotta
Valontaitto Indeksi .................................1.3720 ± 0.0015

KÄYTTÖKOHTEET
Poistaa pahat hajut oksennuksesta, ulosteista,
eläimistä, kotieläinten vahingoista,
virvoitusjuomista, jätteistä, rasvoista, öljyistä,
käymisestä, ruoanlaitosta, tulipalosta,
tupakoinnista, alkoholista, maalista,
kemikaaleista, jne. Käyttökohteita ovat
sairaalat, hoitokodit, oppilaitokset, hotellit,
klubit, bussit, lentokoneet, laivat, autot. Poistaa
pahat hajut kylpyhuoneista, pukuhuoneista,
keittiöistä, kellareista, petivaatteista,
pesupöydistä, ilmastointilaitteista, jne.

Maahantuoja :
NOSO-TUOTE OY SULANTIE 19 04300 Tuusula
www.nosotuote.fi

