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OHJEET 

Aveho™-hajunpoistoteknologia perustuu tekniseen 

materiaaliin, joka koostuu mikroskooppisista hiuk-

kasista, jotka tarttuvat haiseviin yhdisteisiin ja sito-

vat ne fyysisesti tai muuntavat hajumolekyylit kata-

lyyttisesti hajuttomiksi molekyyleiksi. 

Aveho™-hajunpoistoteknologia jäljittelee luonnolli-

sia prosesseja, joissa metalliatomien ja aminohap-

pojen välillä on vahvat siteet. Aminohapot voivat 

hajota osiin muodostaen hajuja. Avehon™ luonnolli-

nen taipumus sitoutua typpeen, happeen ja rikkiin 

saa aikaan vuorovaikutuksen hajujen kanssa. Tämän 

vuorovaikutuksen seurauksena hajut poistuvat il-

masta. 

Olit sitten kotona, liikkeessä, töissä tai missä tahan-

sa paikassa, jossa on hajuja, voit poistaa ne Avehol-

la™. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä saadaksesi 

lisätietoja siitä, kuinka voit ratkaista hajunpoisto-

ongelmasi tällä patentoidulla teknologialla. 

 

Käyttöohjeet 

Suora käsittely:  
Suihkuta suoraan hajunlähteeseen 

Epäsuora käsittely:  
Suihkuta hajunlähteen läheisyydessä ole-

valle läpäisevälle kappaleelle 

Laimennettu käsittely:  
Lisää nesteeseen puhdistaessasi laaja-

alaista pintaa 

1. Ravista huolellisesti. 

2. Suihkuta ohut kerros Aveho™-
hajunpoistoainetta haisevalle pinnalle tai 
hajunlähteen läheiselle pinnalle.   Liiallinen 
suihkuttaminen tummille pinnoille voi aihe-
uttaa valkeahkon värjäytymisen.  

3. Anna tuotteen ilmakuivua. Kuivumisaika 

riippuu ilman kierrosta.  

1. Ravista huolellisesti. 

2. Suihkuta reilusti Avehoa
™

 läpäisevälle kap-
paleelle (esim. kangas, paperipyyhe).  

3. Kun suihkutettu kappale on kuivunut, aseta 

se hajunlähteen sisään, päälle tai läheisyy-

teen. 

1. Ravista huolellisesti. 
2. Aloita sekoitussuhteella 1 osa Avehoa

™
 ja 

15 osaa vettä tai nestettä. Laimenna tai 
vahvenna sekoitussuhdetta sopivammaksi 

kokeilun perusteella.  
3. Levitä Avehon

™
 ja nesteen seos mille ta-

hansa pinnalle. Kuivuttuaan seos jättää jäl-

keensä kerroksen hajua poistavia hiuk-

kasia.     

• Jos haju on vielä 24–48 tunnin jälkeen havaittavissa, varmista hajunlähde, ja toista käsittely.  
• Tuote on pidettävä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, ja lemmikkejä ei saa päästää tuotteella käsitellylle alueelle. 
• Tarkista aina, lähteekö käsiteltävästä pinnasta väriä käsittelyn seurauksena levittämällä tuotetta ensin näkymättömissä olevalle 

alueelle. 
 

VAIN TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN 

Aveho™-hajunpoistoteknologia on vaaratonta Yhdysvaltain Työturvallisuus- ja terveysviraston (OSHA) stan-

dardin 29CFR1910.1200 (Hazcom 2012), Kanadan vaarallisia tuotteita koskevien säännösten (WHMIS 2015), 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaiste-

tun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) mukaisesti. EUH210: käyttöturvallisuustiedote 

saatavilla pyynnöstä. 

 

Patentit: osoitteessa www.ultratechpatents.com 

Valmistettu Yhdysvalloissa 

”Enää ei tarvitse 

syyttää koiraa 

hajusta.” - Aveho 


