
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Miten Aveho toimii? 

Havaitsemme pahan hajun, kun nenämme tunnistaa ilmasta 
tiettyjä kemikaaleja. Tähän riittää hyvin pieni pitoisuus – jopa 
alle 1–100 osaa miljoonasta. Aveho sitoo tai hajottaa nämä ke-
mikaalit. Kun nämä kemikaalit ja Aveho-hiukkaset kohtaavat il-
massa tai vedessä, Aveho sitoo niistä suuren osan. Kun ne si-
toutuvat Avehoon, ne joko jäävät kiinni Aveho-hiukkasiin tai 
muuttuvat toisiksi kemikaaleiksi, jotka eivät haise pahalta. 

2. Mitä pahat hajut oikeastaan ovat? 

Pahat hajut ovat yhdisteitä, jotka koostuvat usein typestä, ha-
pesta ja/tai rikistä. Aveho reagoi valikoivasti juuri näiden yhdis-
teiden kanssa joko sitoen ne tai muuttaen ne yhdisteiksi, jotka 
eivät haise niin pahalta. 

3. Jos käytän jo valmiiksi antimikrobisia hajunpoistoaineita, 
miksi tarvitsisin Avehoa? 

Ihmiset usein uskovat virheellisesti, että antimikrobiset aineet 
poistavat kaikki hajut. Antimikrobiset aineet kuitenkin poistavat 
vain mikrobien, erityisesti bakteerien, aiheuttamat hajut. Kun 
mikrobit sulattavat ravinnonlähteitä, ne tuottavat pahoja hajuja. 
Monet hajut eivät kuitenkaan ole lähtöisin bakteereista. Lukui-
sat hajut ovat peräisin bakteerittomista lähteistä (jolloin antimik-
robisilla aineilla ei ole niihin vaikutusta). Siinä missä antimikro-
biset aineet poistavat vain bakteeriperäiset hajut, Aveho pois-
taa paljon useampia hajuja bakteeriperäisten hajujen lisäksi. 
Aveho ei myöskään tuhoa hyödyllisiä bakteereita poistaessaan 
näitä hajuja. Antimikrobisten aineiden rajoitukset voi ratkaista 
käyttämällä Avehoa niiden lisäksi (tai niiden sijasta). 

4. Miten Aveho eroaa hiilipohjaisista hajunpoistotuotteista? 

Aktiivihiili imee itseensä useita hajuja. Itse asiassa se imee 
sekä pahat hajut että toivotut tuoksut. Koska hiili vetää puo-
leensa niin monia hajuja, sen kapasiteetti täyttyy nopeasti, 
minkä jälkeen se on hyödytöntä. Tämän vuoksi jonkin nimen-
omaisen läpitunkevan hajun poistamiseen tarvittaisiin huomat-
tavan suuri määrä aktiivihiiltä. Sen sijaan Avehon hajunpoisto-
tekniikka on valikoiva. Erityyppiset Aveho-hajunpoistoaineet 
on kohdistettu eri luokkiin kuuluvien pahojen hajujen eli rikki-, 
typpi ja happipohjaisten hajujen poistoon. Tämän ansiosta 
Aveho ei kulu loppuun yhtä nopeasti kuin hiilipohjaiset hajun-
poistoaineet ja se voi jatkaa pahojen hajujen poistamista sitä 
mukaa, kun niitä syntyy. Yksi hiilipohjaisten hajunpoistoainei-
den huono puoli on se, että ne usein jättävät jälkeensä mustaa 
hiilipölyä, josta syntyy sotkua. 

5. Kuinka pitkään Aveho kestää? 

Jokainen tilanne on erilainen. Riippuen siitä, paljonko Avehoa 

käytetään, ja kuinka haisevassa ympäristössä, Aveholla on po-
tentiaalia jatkaa hajujen poistoa merkittävän pitkien ajanjakso-
jen yli. Aveho on vesiliukoista, ja sen saa pestyä pois vedellä. 

6. Kuinka nopeasti Aveho poistaa hajut? 

Avehon on osoitettu toimivan jopa muutamassa minuutissa. 
Joissakin tilanteissa käsiteltävän alueen tulee olla kuiva, ja jois-
sakin taas saattaa kulua muutama tunti tai päivä, ennen kuin 
haju poistuu. Haju poistuu nopeimmin, kun Aveho levitetään ai-
van hajunlähteen läheisyyteen. Myös haisevan ilman ohjaami-
nen Avehoa kohti auttaa lyhentämään pahan hajun poistoon 
tarvittavaa aikaa. 

7. Minkä tyyppisiä hajuja Aveho poistaa? 

Aveho toimii parhaiten virtsan, ulosteiden, roskien, mätänevän 
ruoan ja viemärimäisten hajujen poistossa. Tällaiset hajut ovat 
rikki- ja typpipohjaisia. Aveho poistaa myös muita pahoja ha-
juja, joita ei ole tässä listattu. Avehon teknologia on uutta, eikä 
sitä ole vielä testattu kaikenlaisten pahojen hajujen kanssa. 
Suosittelemme sinua kokeilemaan Avehoa ja arvostaisimme 
antamaasi palautetta. Täytä lyhyt Avehon käyttöä koskeva ky-
sely osoitteessa https://www.surveymonkey.com/r/aveho (ky-
symykset englanniksi). 

8. Missä Avehoa voi käyttää? 

Avehoa voi käyttää useisiin tarkoituksiin. Sen voi levittää kan-
kaisiin, verhoiluihin, kokolattiamattoihin, imukykyisiin materiaa-
leihin, koville pinnoille ja moniin muihin kohteisiin. Koska Aveho 
poistaa hajut erittäin tehokkaasti, sitä ei tarvitse suihkuttaa tai 
levittää liikaa, mikä voisi jättää ylijäämiä. Aveho on vesi-
liukoista, ja sen voi pestä tai imuroida, kun se on kuivunut. 

9. Onko Aveho elintarvike- ja lääkintävirastojen hyväksymä? 

Aveholla ei ole sovelluskohtaisia elintarvike- ja lääkintävirasto-
jen hyväksyntöjä. Jos haluat käyttää Avehoa tarkoitukseen, 
joka vaatii tällaisen hyväksynnän, ota meihin yhteyttä. 

10. Mitä Avehon nimi tarkoittaa? 

Sanan ”aveho” merkitys latinaksi on ”poistaa” tai ”viedä pois”. 

11. Poistaako Aveho haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC)? 

Ei. Koska Aveho on kohdistettu rikkiä, typpeä ja happea sisäl-
tävien yhdisteiden poistamiseen, se ei tehoa haihtuviin orgaa-
nisiin yhdisteisiin. Jos sinulla on tarve poistaa haihtuvia orgaa-
nisia yhdisteitä, ota meihin yhteyttä, niin voimme miettiä uutta 
tuotetta ongelman ratkaisuksi.

  

Hajunpoistoteknologia 

Poistin juuri koirasi re-
viirimerkit. 
- Aveho 

www.avehotechnology.com 

Powdertech Ltd Oy 
Robert Huberin Tie 7 
01510 Vantaa  
 

+358 10 5052590 
info@powdertech.fi 


