
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORKEA TASOISTA HAJUJEN HALLINTAA 

Yli 65 miljardia 

sertifioitua, 

entsyymejä tuottavia 

bakteereja litrassa, 

poistamaan tahrat ja 

pahat hajut 

On olemassa hyviä ja huonoja bakteereja. 

Huonot bakteerit aiheuttavat pahoinvointia ja 

sairauksia, kun taas hyvät bakteerit ovat 

apuna esimerkiksi oluen tuotannossa ja 

juuston ja jogurtin käyttämisessä. AirX 66 

sisältää ainoastaan hyväksi luokiteltuja 

bakteereja, joita on turvallinen käyttää ja ovat 

tässä tapauksessa jalostettu poistamaan 

pahoja hajuja ja tahroja luonnon omien 

entsyymien avulla. 

Kun nämä turvalliset, hyvät bakteerit AirX 

66:ssa pääsevät kosketuksiin orgaanisen lian 

kanssa ne toimivat sienen tavoin ja imevät sen 

itseensä. Bakteerit nesteyttävät ja 

kirjaimellisesti syövät ja sulattavat lian omaksi 

ravinnokseen. Tämän takia AirX 66 on 

erinomainen tuote hajuhaittoja vastaan, jotka 

syntyvät virtsasta, oksennuksesta, yms. 

  

   
Ruiskuta hajut pois urinaalien ja wc-

istuimien ympäriltä. 

Poistaa orgaaniset tahrat ja hajut 

matoista ja kankaista. 

Turvallinen käsitellä, turvallinen 

käsiteltävälle pinnalle ja 

ympäristölle. 



 

AirX 66 on yhdiste tarkasti valikoituja, turvallisia 

bakteereja, jotka on valittu niiden entsyymien tuoton 

takia. AirX 66:n bakteerit sulattavat orgaanista likaa, 

aikaan saaden tahrat ja pahan hajun katoamaan. AirX 

66 sisältää myös patentoitua AIRICIDE®ä , mikä 

poistaa jo ilmassa olevat hajut. 

TUOTESELOSTE 

Yli 65 MILJARDIA ENTSYYMEJÄ TUOTTAVIA 

BAKTEEREITA LITRASSA - Tämä tähtitieteellinen 

lukema on sertifioitu oikeaksi ja se on tärkeää, koska 

perusteellisuus ja nopeus ovat ne tekijät entsyymien 

tuottamassa sulatuksessa, jotka ovat suoraan 

verrannollisia tuotteen tehoon. 

YHTEISVAIKUTTEINEN SEKOITUS BAKTEERIVILJELMIÄ 

laaja-alaiseen vaikutukseen. Ei vain yhtä 

bakteerikantaa kuten monissa muissa kilpailevissa 

tuotteissa. 

TURVALLINEN  – Toimii nesteyttäen ja sulattaen 

orgaaniset jätteet ja hajut tuottamillaan entsyymeillä. 

Ainoa sivutuote mitä jää jäljelle on hiilidioksidi, vesi ja 

jäljelle jäävät turvalliset bakteerit. 

Ympäristöystävällinen – Solut, jotka monistuvat      

AirX 66 käytön aikana ovat avuksi likakaivoissa, 

lammissa ja jätteen käsittely alueilla, koska ne 

edesauttavat biohajoavuutta jätteissä. 

Turvallinen kaikille pinnoille – Tuote ei kuumene 

vedessä, ei sisällä liuottimia eikä happoja 

 

 

AirX 66 BIO-ENTSYYMINEN PAHOJEN HAJUJEN SYÖJÄ 

HYÖDYT 

Poistaaksesi pahat hajut pisuaarien ympäriltä jne. 

1. Laimenna AirX 66 2dl – 5dl 4 litraan vettä 

ja pese likainen alue. 

2. Pesun jälkeen kun alue on märkä sumuta 

laimentamatonta AirX 66. Jatka käsittelyä 

päivittäin kunnes alue on täysin hajuton. 

Sen jälkeen käytä viikoittain tai 

kuukausittain, käyttöasteesta riippuen. 

Poistaaksesi hajut pisuaari kaivoista: 

Aluksi, kun pisuaari ei ole ollut käytössä hetkeen, 

kaada 5dl – 10dl kaivoon. Ylläpitoon lisää 1dl 

kahdesti viikossa. Älä huuhtele. 

Poistaaksesi hajut matoista ja kalusteista: 

1. Laimenna AirX 66 2dl neljään litraan vettä. 

2. Kokeile kangaspinnoille värien 

pysyvyydeksi. 

3. Pese likaantunut alue liuoksella. 

4. Pesun jälkeen sumuta laimentamatonta 

AirX 66. 

5. Huuhtele vedellä. Vesi-imurin käyttö 

suositeltavaa. 

Bakteerien määrä……………  250 miljardia gallonassa 

Bakteerikannat…………….…….. Bacillus licheniformis, 

Bacillus subtilus & Bacillus polymyxa 

Salmonellan määrä bakteereissa…………………  ei ole 

Koostumus…………………………………. Valkoinen neste 

Hajuste…………………………………………………… AIRICIDE 

Tiivisteen pH………………………………………….. 5.0 +- 0.5 

Kaikkein tehokkain pH tehoalue ……………..5.0 +- 8.5 

Tehokkain käyttö lämpötila alue……..……. 10C – 40C 

Maahantuoja ja jälleenmyyjä:  NOSO-TUOTE OY  

SULANTIE 19 04300 TUUSULA PUH. 09-2759299  WWW.NOSOTUOTE.FI 

ERITYISTIEDOT 

KÄYTTÖOHJEET 


