
• Kiểm soát nấm mốc và mùi
hôi tự nhiên

• Cung cấp lớp bảo vệ dịu
nhẹ và lâu dài kháng nấm
mốc trên các bề mặt mềm
và cứng

• Kiểm soát sự lây lan của vi
sinh, nấm mốc bằng cách
ngăn chặn sự phát triển của
bào tử

• Khử mùi bằng cách loại bỏ
các phân tử hữu cơ gây mùi.

AERISHIELD

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
AeriShield ứng dụng công nghệ được cấp 
bằng sáng chế, tạo ra một lớp màng sinh hóa 
chống nấm mốc và loại bỏ mùi hôi bằng cách 
làm phân hủy các phân tử gây mùi.
Sự kết hợp của các enzyme trong AeriShield 
giúp ngăn chặn sự xâm nhập của nấm mốc 
và mùi khó chịu ở tất cả các khu vực - thảm, 
thùng rác, cống, và bể tự hoại, cả trong nhà 
và ngoài trời.
AeriShield tạo ra một lớp màng trong suốt chứa các enzyme và men vi sinh 
chống nấm mốc tự nhiên. Các men vi sinh này không hoạt động trong môi 
trường khô. Khi gặp điều kiện phát triển thuận lợi, chúng sẽ hoạt động lại và 
loại bỏ dưỡng chất và hơi ẩm, từ đó ngăn chặn nấm mốc.

Hướng dẫn sử dụng:

Trên các bề mặt cứng và mềm – Phun đều dung dịch AeriShield lên bề mặt 
mới hoặc bề mặt đã làm sạch, lượng 30-40 ml/m2 (hoặc 12-16 m2/lít).

Thùng rác và cống thoát - Đổ (hoặc phun) 30-40 ml dung dịch AeriShield.

Lớp phủ sẽ khô trong vòng 5-10 phút. Phủ lại hóa phẩm sau 2-3 tháng nếu ở 
ngoài trời, và sau 3-6 tháng trong nhà hoặc sau khi tiếp xúc với nhiều nước.

Hóa phẩm không ăn mòn và phân hủy sinh học hoàn toàn
• Cải thiện chất lượng không khí trong phòng
• Xuất xứ từ Úc
• An toàn cho người sử dụng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CHÚ Ý

Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tỷ lệ pha

01-03-00001 AeriShield treatment 1L
Không cần pha loãng

01-03-00005 AeriShield treatment 5L

1. Ngăn ngừa nấm mốc: 30-40 ml/m²
2. Ngăn ngừa mùi hôi: 50-60 ml/thùng rác 240L
3. Luôn tham khảo MSDS và HDSD trước khi dùng
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Nấm Aspergillus niger được xử lý 
trước bằng vải thấm cồn. Sau 6 
tháng.

Sau khi phun, AeriShield sẽ khô lại 
và tạo thành một lớp màng trong 
suốt – Lớp bảo vệ sinh hóa ngăn 
ngừa sự phát triển của nấm mốc.

Nấm Asperigllus niger được xử lý 
trước bằng vải thấm AeriShield. 
Sau 6 tháng.

AeriShield ngăn chặn sự phát triển 
của nấm mốc ngay cả trong môi 
trường dưỡng chất đặc biệt dành 
cho nấm.

Mục đích sử dụng Lượng sử dụng Cách sử dụng Chú ý

Ngăn ngừa nấm mốc 30-40ml/m2 Phun phủ Lớp phủ sẽ khô trong 5-10 phút.

Ngăn ngừa mùi hôi 50-60ml/thùng rác 240L Phun phủ Dùng cho thùng rác đã làm sạch. 
Để khô. Phun lại sau mỗi 3-4 tuần.

AeriShield Normal
Control




