
Aveho wchodzi w reakcję z powstałymi zapachami  wykorzystując 
ich naturalną tendencję do wiązania się z atomami azotu, tlenu 
i siarki. Reakcja taka usuwa przykre zapachy z powietrza.
W  domu,  w drodze, w pracy. Gdziekolwiek gdzie napotykamy 
niepożądany zapach,  możemy  zastosować Aveho, żeby się go 
pozbyć. Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej 
o zastosowaniach tej opatentowanej technologii i rozwiązać
problem przykrego zapachu.

ANB Sp. Z O.O.
ul. Zerzeńska 36
04-787 Warszawa
tel.: 22 612 16 16
Fax: 22 612 29 30

www.aveho.pl
www.anb.com.pl
aveho@anb.com.pl

INSTRUKCJA
Aveho to precyzyjnie skonstruowana  substancja składająca się 
z mikrocząsteczek. Te mikrocząsteczki  wyłapują i wiążą ze sobą 
związki powodujące przykre zapachy lub za pomocą 
katalizy zmieniają je w związki nie powodujące już zapachu. 
Aveho naśladuje procesy zachodzące w środowisku naturalnym. 
W przyrodzie występują silnie wiązania między atomami  metali 
i aminokwasami. To aminokwasy rozpadając się tworzą 
różnorodne zapachy. 

Nie musisz już zrzucać 
winy na psa!
-  Aveho.“

INSTRUKCJA

ZASTOSOWANIE BEZPOŚREDNIE: 

Nałóż na źródło zapachu 
ZASTOSOWANIE POŚREDNIE: 

Nałóż na przedmiot i umieść go 
w pobliżu źródła zapachu 

ROZCIEŃCZANIE AVEHO: 

Dodaj Aveho do płynu, używanego do 
czyszczenia większych powierzchni 

1. Mocno wstrząśnij opakowaniem.
2. Spryskaj źródło zapachu lub pobliską

powierzchnię cienką warstwą Aveho. Na
ciemnych powierzchniach może pozostać
białawy odcień

3. Pozostaw do wyschnięcia.  Czas schnięcia
zależy od stopnia cyrkulacji powietrza
w pomieszczeniu.

1. Mocno wstrząśnij opakowaniem.
2. Nałóż sporą warstwę Aveho na przedmiot

przepuszczalny dla powietrza, np. kawałek
materiału, ręcznik papierowy.

3. Pozostaw do wyschnięcia, umieść w/ na /
blisko źródła zapachu.

1. Mocno wstrząśnij opakowaniem.
2. Zacznij od rozpuszczenia Aveho w płynie w

stosunku 1 do 15.
Dostosuj stężenie w zależności od efektów.

3. Nałóż płyn na powierzchnię. Po wyschnięciu
pozostawiona warstwa cząsteczek będzie
usuwała przykre zapachy.

• Jeśli po 24-48 godzinach przykry zapach nadal jest wyczuwalny, sprawdź źródło zapachu i zastosuj Aveho
ponownie. jeśli odór jest intensywny może być potrzebne dopsikiwanie parę dni z rzędu.

• Trzymać z dala od dostępu dzieci i zwierząt do opakowania Aveho
• Zawsze wypróbuj najpierw na małym, ukrytym kawałku powierzchni żeby sprawdzić czy podlega przebarwieniom.

UWAGA - zdarza się, że po użyciu spryskiwacza cząsteczki Aveho w rurce wyschną i go zatkają. Aby problem się nie pojawił radzimy po użyciu 
natrysku odkręcić głowicę natryskową z butelki i przepłukać wodą np. wlewając ją do szklanki i natrysnąć ją odkręconą głowicą spryskiwacza. 
Jeśli problem i tak się pojawi to w większości wypadków wystarczy użyć cienkiej igły, aby przepchać końcówkę pistoletu.

UWAGA - nie można wystawiać opakowania Aveho na temperatury 0 °C i niższe, gdyż może na zawsze stracić swoje właściwości.




