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Ammattilaistuotteet 

Air Purifier 
Ultrasonic Deodorizer  

ajoneuvojen sisätiloille  
Neutraloi otsonin Aircomatic® III -laitteen 

otsonikäsittelyn jälkeen 
Wynn’s Air Purifier Ultrasonic Deodorizer poistaa ja 
neutraloi tuoksut ja pahat hajut ajoneuvoista, konteista, 
veneistä ja monista muista kohteista. 

 
 

 Neutraloi pahoja hajuja aiheuttamalla kemiallisen reaktion niiden molekyylien kanssa. 
 Poistaa hetkessä pahat hajut kuten tupakansavun, eläinten, hien, roskien, sipulin, 

valkosipulin, ruoan, ruokaroiskeiden, oksennuksen, homeen, kosteuden ja märkien 
vaatteiden hajun. 

 Hajumolekyyleja neutraloiva molekyyliteknologia takaa pitkäkestoisen vaikutuksen. 
 Ei peitä hajua vaan poistaa sen. 
 Wynn’s Aircomatic® II - tai III -laitteen hienojakoisen sumutuksen ansiosta koko tila 

saadaan käsiteltyä. 
 Poistaa pahat hajut kankaista, esim. huonekaluista, ajoneuvojen istuimista, veneistä, 

matoista ja verhoista. 
 Paremman tuloksen tuotteella saa yhdessä Aircomatic® III -laitteen otsonitoiminnon 

kanssa, jolloin kaikkein pahimmatkin hajut neutraloituvat. 
 Neutraloi välittömästi Aircomatic® III -laitteen otsonikäsittelystä ajoneuvon sisätiloihin 

jääneen otsonin (sammutusaine), jolloin autoon meneminen on taatusti turvallista. 
 Vesikäyttöinen, myrkytön, palamaton ja käyttövalmis hajunpoistaja. 
 Jättää jälkeensä miedon ja raikkaan tuoksun. 
 Ei tahraa. 
 Käytetään ainoastaan yhdessä Wynn’s Aircomatic® II - tai III -laitteen kanssa. 

 

 
 

 Autojen, kuorma-autojen, veneiden, bussien ja asuntovaunujen sisätiloille ja 
tavaratiloille sekä konteille. 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 
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Olomuoto  : kirkas neste 
Tiheys 20 °C:ssa : 1,00 kg/dm³ 
pH-arvo  : 9,1 
 

 
 
Aircomatic® II - tai III -laite tarjoaa kolme puhdistusvaihtoehtoa hajuhaitan voimakkuudesta 
riippuen: 

1) Pelkkä Air Purifier: käsittelyaika 10 minuuttia. 
2) 15 minuutin otsonitoiminto + Air Purifier 10 minuuttia = käsittelyaika 25 minuuttia. 
3) 30 minuutin otsonitoiminto + Air Purifier 10 minuuttia = käsittelyaika 40 minuuttia. 

 
Katso Aircomatic® II - tai III -laitteen käyttöopas. 
 

 
 
31705 – 12 x 60 ml – EN/FR/DE/NL/IT/ES/EL/RU 
 
 
 
 

 

 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 

Pakkaus 
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