
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POISTAA PAHAT HA-

JUT TEKSTIILEISTÄ 

JA RAIKASTAA KOKO 

HUONEEN 

 

AIRX 20F – KANGASPINTOJEN  

 & ILMANRAIKASTIN 

 Huokoiset kuidut kuten matot, verhot, 

kangastuotteet ja muut kangasverhoilut 

keräävät epämiellyttäviä hajuja. Nyt ne-

kin voivat huokua raikkautta. AirX 20F  

antaa raikkaan todisteen puhtaudesta.  

Siivous on helppoa AirX 20F avulla –       

se sisältää AIRICIDE ®:ä, todistetusti  

tehokasta hajunpoistajaa.  AIRICIDE ®  

toimii välittömästi neutralisoiden pahat 

hajut kankaista ja tekstiilikuiduista jättäen 

ne puhtaan raikkaiksi. 

 

AIRX 20F – RAIKASTIN KAIKKIALLE 

 

PUHDASTA JA 

RAIKASTA 

AirX 20F ei peitä vaan 

poistaa hajut sisältämällä  

AIRICIDEä hajun poista-

jaa… 

…joka muuttaa ilmassa 

olevien hajujen molekyy-

lirakennetta… 

…jotta nenämme hajure-

aktorit  eivät aistisi niitä 

pahan hajuisina. 

Käytä urheilutarvikkei-

siin, autoihin ja kylpy-

huoneisiin. 

     KORKEA TASOISTA HAJUJEN HALLINTAA 



 

 

 

 

             AIRX 20F Raikastin kaikkialle 

Testattu ja ohjeiden mukaisesti käytettynä, Airx 20F on tur-

vallinen käyttää kaikille pestäville tekstiilikuiduille ja kankail-

le, kuten verhoillut kalusteet, kangasverhoilut, matot, vuode-

vaatteet, vaatteet, jne… hotelleissa, motelleissa, hoitolaitok-

sissa, risteilyaluksilla, lentokoneissa, busseissa, junista, au-

toissa, jne. Erinomainen raikastamaan urheiluvarusteet, sali-

kassit, jne.  Ei suositella silkille eikä nahalle. 

Psykologiset tutkimukset osoittavat, että kohteet kuten koru-

kaupat, hotellit, autoliikkeet ja ravintolat saavat kaupan 

käyntiä vilkastumaan  kun siellä tuoksuu raikkaalle. Kokeile 

sitä itse AirX 20F:llä. 

Käyttövalmis, sumutettava liuos kehitetty erityisesti 

kaupalliseen käyttöön eliminoimaan kaiken tyyppiset 

pahat hajut tekstiileistä ja kuiduista ja siten säteillä 

raikasta, puhdasta, kutsuvaa ja kestävää tuoksua il-

maan läpi koko huoneen. 

Aseta sumuttimen valitsin ON kohtaan saadaksesi aikaan hie-

non sumun. Kohdista sumuta itsestäsi poispäin. Kokeile aluk-

si kankaisiin ja mattoihin huomaattomaan paikkaan. 

1. Sivuttaisliikkeellä sumuta kohdetta kevyesti. Älä kas-

tele märäksi 

2. Anna kohteen kuivua täysin ennen käyttöön ottoa. 

Sumuta kangaspinnat ja matot niin koko tila raikas-

tuu. 

Jos tilassa ei ole yhtään absorvoivaa pintaa niin sumuta il-

maan 2-3 kertaa raikastaen koko tilan.  

 

SISÄLTÄÄ 30% AIRICIDEä – Se tekee AirX 20F:stä eri-

laisen ja tehokkaamman. AIRICIDE poistaan olemassa 

olevat pahat hajut, mitä vastaan taistelisit muuten 

hajua peittävillä raikastimilla. 

TOIMINTA VARMA SUMUTIN: Sumutin on asetettu 

tuottamaan todella hienojakoisen sumun ehkäise-

mään yli kastumista. 

HELPPO KÄYTTÖINEN: Vain sumutus riittää aikaan 

saamaan pitkäikäisen raikkauden. 

VÄLITÖN JA PITKÄIKÄINEN TEHOKKUUS: AirX 20F on 

AIRICIDE liuos, joka ehkäisee ja poistaa pitkäikäisesti 

olemassa olevat pahat hajut. 

SAATAVUUS: Saatavilla 12x1L laatikoissa sekä 9.5 lit-

ran Refill pakkauksissa, joissa mukana erikoishieno 

sumutin. Uskomaton tupakan hajua vastaan. Kokeile 

ja ihastu! 

Käyttökohteet Tuoteseloste 

Käyttöohje 

Hajun poistaja aine........................................30% AIRICIDE® 

Essentiaaliset öljyt...................Moninkertainen sekoite 70%           

Tiivisteen pH……………………………..............................7.0 ± 0.5 

Vesi-

liukenevuus.......................................TäydellinenTiheys………

…………………….................................... .997 ± 0.65 Ominaispai-

no............................................8.32 ± 0.05 lb/gal Kuivumisjäl-

ki ...................................................Ei tahmainen Taiteker-

roin…………………………....................................1,2300Väri .........

Erityistiedot 

Edut ja Hyödyt 

Maahantuonti 

Noso-Tuote Oy 

Sulantie 19 

04300 Tuusula 

www.nosotuote.fi 

 


