
 

AIR PUR 
ŚRODEK POCHŁANIAJĄCY I ELIMINUJĄCY  

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY 
 
 

  

7 doskonałych powodów, by stosować AIR PUR: 
1. AIR PUR został specjalnie opracowany i przeznaczony do nieodwracalnej i stałej eliminacji 
wszystkich nieprzyjemnych zapachów pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, czy przemysłowego.  
2. Przykre zapachy powstają na skutek rozkładu molekuł organicznych zawieszonych w powietrzu. 
AIR PUR działa poprzez ulatnianie się substancji aktywnej, która wchodzi w reakcje z 
zawieszonymi w atmosferze czynnikami zanieczyszczającymi i niszcząc je, oczyszcza powietrze.  
3. Substancja aktywna modyfikuje wiązania cząsteczek organicznych o nieprzyjemnym zapachu i 
napotykając je na swojej drodze, tworzy nowe zespoły stabilne i bezwonne.     
4.  AIR PUR działa zatem w sercu nieprzyjemnych zapachów poprzez radykalną i nieodwracalną 
zmianę ich struktury molekularnej.  
5. Umożliwia eliminację wszystkich typów nieprzyjemnych zapachów: dymu, śmietników, moczu, 
kuchni, zwierząt domowych, wilgoci, produktów chemicznych i benzynowych.  
6. Praktyczny: występuje w hermetycznym pudełku - wystarczy jedno opakowanie do odświeżenia 
jednego pomieszczenia.  
7. Pozostawia delikatny, morski zapach. 
 

Szczególnie przystosowany do używania w następujących branżach  : 

   Przemysł      Transport    Instytucje użyteczności publicznej   Hotelarstwo 
 
Może być używany w dowolnych miejscach: przemysł (odpowiednie konfekcjonowanie produktu), firmy 
przewozowe, biura, hotele, pensjonaty, centra sportowe, pomieszczenia śmietnikowe.  
 

Właściwości Sposób użycia 
 
Gęsty, niebieski żel. 
Wartość  pH : nieokreślona 
Gęstość w temperaturze 20°C : 0,98. 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki 
produktu. 

 
Jedno pudełko 300 g AIR PUR  umożliwia skuteczne  działanie w 
pomieszczeniu  o pow. 25 - 30 m². Jego trwałość to ok. 4 tygodnie   (w 
zależności od panujących warunków : upału lub wietrzenia…). Do 
pomieszczeń o większej powierzchni wskazane jest zastosowanie kilku 
pudełek.   
1- Złamać języczek i odkleić pokrywkę. 
2- Dla zachowania optymalnej skuteczności, należy odwrócić pudełko 
umieszczając żel na pokrywce. Im powierzchnia kontaktu z powietrzem 
jest większa, tym lepsza będzie eliminacja nieprzyjemnych zapachów.  
3-  Pozostawić na czas działania. Kiedy substancja aktywna całkowicie 
wywietrzeje , a produkt  zmniejszy swoją objętość do ok. 10 % swojego 
początkowego rozmiaru, należy otworzyć kolejne pudełko.  
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plusiki 7-ki 
POLYCLEAN 70: środek odtłuszczający, czyszczący, dezodoryzujący 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów 
. 
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