
Ta bort obehagliga lukter 
i hemmet, båten eller bilen

ANTI-LUKTDUK
Naturlig. Långtidsverkande. 

Smellsfine™ är en långtidsverkande anti-luktduk som 
neutraliserar obehagliga lukter på ett naturligt sätt 

baserat på patenterad svensk teknologi. Den är doftfri 
och slutar aldrig att ta bort dålig lukt. 

Dukarna är också tillgängliga som private label. 

INGA MISSFÄRGANDE
SALTER

NATURLIGA 
INGREDIENSER

LÅNGTIDSVERKANDE & 
ARBETAR HELA TIDEN

FUNGERAR I 
HÖG FUKTIGHET

Information till återförsäljare

Garderob &
byrålådor

Skor & handväskor Träningsväskor Resväskor

Lakan, täcken 
& kuddar

Sopor, återvinning
& under vasken

Badrum, toalettskåp
& hyllor

Husjdur & 
kattlåda

Kylskåp, frys
& skafferi

Lådor & förvaring Soptunnor Garage or 
däckförvaring

Bagageutrymme Sido- och handskfack Takbox Under säten

KONTAKT
Smellsfine tillverkas av: Scandinavian Nonwoven, Alevägen 1, 

291 62 Kristianstad. 044 203 960. 
www.smellsfine.com   I   info@smellsfine.com



HUR FUNGERAR DET?

Smellsfine anti-luktdukar tar bort 
obehaglig lukt såsom rök, svett, sopor, 
gummi, mögel *, illaluktande mat, urin, 
husdjur, spyor och bensin. 

De är långtidsverkande och blir aldrig 
mättade eller ”fulla”. Effekten kan märkas 
redan efter 10 minuter.  

• 4 dukar täcker cirka 20 m3

• 2 dukar räcker till en bil
• 2-3 dukar räcker till en husvagn

Antalet dukar som krävs beror på utrymmets storlek, 
luktintensitet samt hur snabbt du vill bli av med lukten. 
Lukter kan också uppfattas olika från person till person.

.

RÖK
SVETT
URIN
SOPOR
HUSDJUR
MÖGEL*

BINDER ILLALUKTANDE PARTIKLAR
När illaluktande partiklar släppt från ett föremål – 
såsom illaluktande strumpor - så virvlar de runt 
i luften. När partiklarna kommer i kontakt med 
dukarna så binds de av parningsagenten. 

NEUTRALISERAR
De illaluktande partiklarna neutraliseras sedan i 
en katalytisk process. Det betyder att de förstörs 
och omvandlas till icke-luktande partiklar. 

KONTINUERLIGT
Detta är en löpande process. Det betyder att 
dukarna är aktiva hela tiden. De blir inte mättade 
eller ”fulla”. Om de blir smutsiga eller dammiga 
kan de tvättas utan att förlora sin effekt.

PATENTERAD TEKNOLOGI
Smellsfine anti-luktdukar är behandlade med 
en naturlig formula som eliminerar dålig lukt. 
Teknologin är en svensk patenterad innovation 
som heter Prebona OdourControl. 

Formulan utgörs av naturliga kiselpartiklar som 
är täckta av en parningsagent som binder de 
illaluktande partiklarna i luften.

Kiselkärna
Parnings-
agent

Placera/häng/fäst anti-luktdukarna på platser med 
dålig lukt. Lägg dem ovanpå skåp, i byrålådor, häng 
dem på hängare eller fäst dem bakom dörrar.

Dukarna arbetar hela tiden med att ta bort dålig lukt. 
Om de blir dammiga eller smutsiga så kan de tvättas i 
40 °C utan att deras anti-lukteffekt påverkas. 

SPECIFIKATIONER
• Generisk eller målgrupper (hem, båt eller bil)
• 4 dukar ingår
• Storlek duk: 200x150 mm
• Storlek förpackning: 265x180 mm
• Duk består av nålfilt 300 g/sqm.
• Förpackning består av återvinningsbar  

PE plastpåse med hål förupphängning. 

ALDRIG MER OBEHAGLIG LUKT
Neutraliserar dålig lukt EFFEKTIV OCH LÅNGTIDSVERKANDE

* Mögel är en varningslukt. Att utsättas för mögel under lång 
tid kan vara hälsovådligt. Därför har vi designat Smellsfine så 
att de endast minimerar, inte eliminerar, lukten av mögel..


