
LÍFRÆNAR ÞRIF- OG  
SÓTTHREINSIVÖRUR



X-MIST ROOM OG X-MIST VEHICLE
LÍFRÆN BYLTING Í SÓTTHREINSUN

X-MIST SANITISER
PERSÓNULEGI SÓTTHREINSIRINN  

SEM LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

• Milljónir lífrænna jóneinda sem mynda netmistur í 

andrúmslofti og á yfirborðsflötum og veita vikuvörn 

gegn smithættu af ýmsu tagi.

• Tærir ekki yfirborðsfleti og er fullkomlega öruggt til 

notkunar í kringum raftæki og aðra innanstokksmuni.
• Vinnur gegn matareitrun, veirum,  bakteríum, 

sýklum, gerlamyndun og myglu- og sveppagró. 

• Eykur loftgæði, minnkar rykmyndun, heldur niðri frjókornamyndun og 

eykur svefngæði.

• Frábær lyktareyðir, eyðir til að mynda reykingalykt, kattarhlandslykt  

og annars konar óþef.

• Flær, skordýr, lúsmý og aðrar pöddur flýja vettvang þar sem  

X-Mist er notað.

• Árangursrík sótthreinsun fyrir miðstöðvar í bifreiðum og loftræstikerfi 

heimila og fyrirtækja.

• X-mist Room er hentugur fyrir híbýli með dreifingargetu í allt að 35 m².

• X-mist Vehicle hentar fyrir minni rými og bifreiðar.



X-MIST SANITISER
PERSÓNULEGI SÓTTHREINSIRINN  

SEM LÉTTIR ÞÉR LÍFIÐ

X-TABS
TÖFRALAUSN SEM LEYSIR LÍFSINS VANDAMÁL

• Ertir ekki húðina heldur hreinlega mýkir hana.
• Tærir ekki yfirborðsfleti, óhætt er að nota á rafbúnað eins  

og farsíma, fartölvur, tölvuskjái o.fl.
• Veitir vörn gegn hvers konar kvillum á yfirborðsflötum,  

hlutum og húð í a.m.k. 6 klst eftir notkun.
• Frábær lyktareyðir í teppi, sófa, íþróttaföt o.fl.
• Stöðvar kláða og ertingu út frá lúsmý bitum, flóabitum  

og sólbruna.
• Dregur verulega út smit- og sýkingarhættu af hvers kyns  

tagi og vinnur til að mynda gegn fótasveppum.

• 1 tafla í ½ líter af vatni er 100% lífræn sóttheinsi- 

vökvi í sterkasta flokki sótthreinsunar.

• Öruggar til nota í kringum matvæli, mannfólk  

og dýr.

• Eru ekki tærandi og því fullkomnar til þrifa og  

sótthreinsunar á öllum yfirborðsflötum.

• Frábær hreinsun fyrir þvotta- og uppþvottavélar 

sem lengir líftíma þeirra og eykur gæði afkasta.

• Hreinsa bletti og eyða ólykt úr teppum,  

flíkum og taui.

• Vinna gegn sýklum, gerlum, bakteríum, vírusum,  

myglu- og sveppagró á áhrifaríkan hátt.



X-FOAM
ÞRIF OG SÓTTHREINSUN Í EINU HANDBRAGÐI  

Vefverslun: www.xmist.is  • netfang: xmist@xmist.is • Sími 869-6478

X-Mist formúlan er umhverfisvæn og vörurnar eru vottaðar samkvæmt BSEN 
stöðlunum 1276, 1260 og 14476 sem staðfesta virkni þeirra m.a. gegn vírusum, 

bakteríum, sýklum, sveppa- og myglugró.

• Hreinsifroða til nota á húsgögn, leður, plast, spegla, gler, 
tauklæði, vaska, klósett, sturtuklefa og margt fleira.

• Lífræn blanda X-Foam veldur engri tæringu og er því 
óhætt til nota á hvað sem er.

• Er frábær blettahreinsir enda skilar froðan  
djúphreinsiáhrifum á t.d. sófasett, teppi, rúmdýnur,  
fatnað, bílsæti og fleira. 

• Eyðir lykt vegna reykinga, kattarhlandslykt, brunalykt og 
öðrum óþef og skilur einnig eftir góðan ilm eftir notkun.

• Með virka sótthreinsivörn í 2 daga eftir notkun gegn 
vírusum, sýklum og öðrum óvættum sem geta herjað á 
heimili og fyrirtæki. 


