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Aromx 60
Super silny eliminator przykrych zapachów

Preparat do neutralizacji przykrych zapachów w granulkach

Odœwie¿acz powietrza

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t, œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu
cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Aromx 60 stosowany jest wszêdzie gdzie pojawia siê problem z usuniêciem przykrego zapachu.
Preparat mo¿na u¿ywaæ w koncentracie lub jako rozcieñczony w spryskiwaczu (1-5) oraz mo¿na dolewaæ do wszelkiego rodzaju
p³ynów myj¹cych.

Rozcieñczaæ w proporcji od 1-1 do 1-150.
Wartoœæ pH = 7,3
Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 3,78

Pojemnoœæ opakowania 946 ml lub 3,78

Preparat niezwykle skutecznie zwalczaj¹cy przykre zapachy. Przeznaczony do stosowania w ³azienkach, pojemnikach na œmieci,
szpitalach, hotelach, miejscach sk³adowania odpadków, spalarniach œmieci i samochodach do transportu œmieci, przepompowniach
œcieków i miejscach zanieczyszczonych fekaliami.
Pojemnoœæ 450g

Preparat zwalczaj¹cy przykre zapachy, ludzkich nieczystoœci, odchodów zwierz¹t, œcieków, œmieci, pleœni, gotowania, ognia, dymu
cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Rozpyliæ preparat na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie. Stosowaæ wszêdzie tam gdzie
mamy problem z usuniêciem przykrego zapachu.

Wartoœæ pH = 7,50
Pojemnoœæ opakowania 1
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Preparat stosowaæ bezpoœrednio na Ÿród³o przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy,
umywalki, pojemniki na odpadki, kratki œciekowe, pokoje hotelowe itp

Preparat stanowi¹cy szczepy niepatogennych, aktywnych kultur bakterii zdolne do poch³aniania substancji organicznych, które
wydzielaj¹ przykre zapachy. Preparat g³êboko penetruje drobne szczeliny i pêkniêcia w posadzce reaguj¹c z odpadkami pochodzenia
organicznego w tych trudnych do czyszczenia miejscach. Preparat eliminuje ze œrodowiska nieprzyjemne zapachy i wype³nia
pomieszczenie œwie¿oœci¹. Szerokie spektrum dzia³ania, nie jest szkodliwy dla œrodowiska. Preparat przeznaczony jest do zwalczania
wszelkiego rodzaju przykrych zapachów w toaletach, ³azienkach, pojemnikach na odpadki, kuchniach, pomieszczeniach,
wyk³adzinach dywanowych, odchodów zwierz¹t, œcieków itp.- wszêdzie gdzie pojawia siê problem z usuniêciem przykrego
zapachu. Preparat mo¿na u¿ywaæ w koncentracie lub jako rozcieñczony.
Rozcieñczaæ w proporcji od 1-1 do 1-10
Wartoœæ pH= 7-8

Preparat gotowy do u¿ytku

Bio-enzymatyczny preparat do neutralizacji przykrych zapachów
Aromx 35

Odor Sorb

Fresh Air

Nowoczesne preparaty do likwidacji przykrych zapachów dzia³aj¹ skuteczniej dziêki doprowadzaniu do chemicznej reakcji
moleku³ o przykrym zapachu z moleku³ami je neutralizuj¹cymi. Powsta³y nowy zwi¹zek chemiczny jest odbierany przez
receptory nosowe jako substancje o przyjemnym zapachu i taki sygna³ jest wysy³any do mózgu.
Preparaty do zwalczania przykrych zapachów, które obecnie s¹ produkowane przez firmê Swish dzia³aj¹ na takiej w³aœnie
zasadzie i s¹ nieporównywalnie bardziej skuteczne od preparatów, które tylko maskuj¹ przykre zapachy nowym silnym
zapachem.

ELIMINATORY ODORU
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