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Mikä on AirX®? 

AirX®-tuotesarja on ainutlaatuinen ja patentoitu booli entsyymeja  seka              

Airicidi®a , joilla saadaan va lito n vaste virtsan hajua vastaan. Entsyymien tehta -

va  on syo da  ja sulattaa orgaanista likaa kuten kalkki, virtsakivi, bakteerija a ma t 

jne. Pa ivitta issiivouksen yhteydessa  ka ytettyna  tuote esta a  muun muassa virtsan  

kertymisen rakenteisiin ja esta a  na in ollen virtsan hajun syntymisen Wc-tiloissa.  

Wc– tiloihin ka yta  AirX 66 Entsyymihajunpoistajaa 

Mitä teen V-Screen urinaalimatoilla? 

V-Screen Pisuaarimatoilla saadaan luotua miellytta va  tuoksu Wc-tilaan myo s   

ka vija piikkien aikaan. V-Screen Pisuaarimatto pita a  pisuaarin siistin na ko isena  

esta en virtsakiven muodostumista, roiskeiden syntymisen seka   esta en viema -

riin kuulumattomien asioiden pa a tymista . V-Screen Pisuaarimattoa saa kolmella 

eri tuoksulla. V-Screen Pisuaarimatto toiminta aika on nelja  viikkoa. 

Entä AirX 19 tabletilla tai V-Air kapselilla? 

AirX-19 tabletti ja V-Air kapseli toimivat ilman paristoja, poistaen ilmasta       

epa miellytta va t tuoksut. AirX19 on suunniteltu yksitta isiin Wc-tiloihin ja pieniin 

huoneisiin. V-Air taas useamman istuimen Wc-tiloihin tai suuriin tiloihin 20m2 

aina 150m2 asti (riippuen ilman virtauksesta ja tilan la mpo tilasta).  AirX 19 luo 

neutraalin ilma-alaa puhdistavan vaikutuksen. V-Air tarjoaa tuoksun valintasi 

mukaan nelja sta  valikoimistamme olevista tuoksuista. AirX 19 ja V-Air tuottei-

den vaihtova li on nelja  viikkoa. Huomioithan, etta  saadaksesi parhaan tuloksen, 

ka yta  pa ivitta in AirX 66 Entsyymihajunpoistajaa.  



 

   AirX 66—Bioentsyyminen hajunpoistaja. 

    Saatavilla  500ml, 1 L, 5 L. 

 

 

 

 

 

    

   AirX 19E—Entsyyminen ilmanpuhdistaja. 

 

 

 

  V-AIR      V-AIR 

  ICE COOL     LEMON  & LIME 

  Jasmiininkukka ja villi minttu.  Mieto tuulahdus sitrushedelmia  ja minttua. 

 

  V-AIR      V-AIR 

  LINEN      CITRUS 

  Puhtaan pyykin tuoksu.   Ta ytela inen sitruunan, appelsiinin ja greipin tuoksu. 

 

 

  V-SCREEN Pisuaarimatto 

  Pisuaarimattoja on saatavilla va rikoodattuna samoihin va reihin kuin V-AIR. 

  Saatavilla Sininen Linen, Vihrea  Lemon & Lime ja Keltainen Citrus. 
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