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*Sumber: gminsights

470 Juta anjing & 370 Juta kucing dipelihara sebagai hewan peliharaan.Populasi anjing & kucing global :
*Sumber: www.simplyinsurance.com

pada tahun
2020

mencapai pada tahun
2028

Ukuran pasar perawatan hewan peliharaan : USD 207,90 Miliar USD 325,74 miliar
*Sumber: fortunebusinessinsights

Lebih dari setengah (56 persen) dari orang di dunia i nternationally memiliki setidaknya satu hewan peliharaan
tinggal bersama mereka
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Rumah, udara dalam ruangan, mainan, kamar mandi, koper, menara kucing, tempat tidur, pakaian, dll.
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Ini bukan cara menghilangkan baunya,
tapiuntuk menutupinya dengan aroma.

Itu efek sementara.

Keamanan tidak aman
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cara menghilangkan bau>

Fotokatalis yang Diaktifkan Sendiri Weltouch ®
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Apa itu Weltouch? ? Paten dikonfirmasi dengan teknologi yang sangat baik.®

Prinsip Menerima energi untuk membentuk elektron (e-) dan

lubang positif (h) +
Partikel katalis

Elektron yang terbentuk dan lubang positif bereaksi dengan

Metode pembuatan non-fotokatalis dan produknyaair dan oksigen di udara

HAI Menghasilkan hidroksilradikal (‧OH) dan superoksida (No.10-1531864, kantor kekayaan intelektual Korea, 22 Juni 2015)2ePita konduksi -
Pengurangan anion(·O )-

2 Titanium dioksida non-fotokatalis dan metode pembuatannya di• O -
2

berbagai bauMengurai dan menghapusTiO solusi untuk menghilangkan radon dari mana logam transfer didopinghv: Band memberi energi2
zat , Formaldehida, Organik Volatil

(No.10-1532718, kantor kekayaan intelektual Korea, 22 Juni 2015)OH•
Senyawa (VOC) dengan oksidatif kuat danOksidasipita valensi H+

Masker yang menghalangi zat berbahaya dan metode pembuatannya.HO, OH daya reduktif.-
2

(No. 10-2080005, kantor kekayaan intelektual Korea, 17 Februari 2020)Ini memiliki efek anti-bakteri, anti-virus,

anti-jamur, dan Anti-fouling
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0Kepadatan Agam (mppomni) a Trimetilmina
Awal 100 30
1 jam kemudian 1 1
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500

Weltouch Produk 'F' (AS) Produk 'S' (JEPANG)
400

≈③ Waktu injeksi tambahan untuk gas amonia.
300 Ini efektif bahkan ketika menyuntikkan kembali amonia1.'F'and'S'products memiliki efek penghilang bau 50% di awal, Pekat. (Ppm) ① gas: Weltouchtetapi ketika gas amonia tambahan disuntikkan, tidak ada efek ®

menghilangkan gas amonia sama sekali. Saat menyuntikkan kembali gas amonia, gas
②200 konsentrasi meningkat tanpa menghilangkan gas:

Produk 'S', produk 'F'.2. Weltouch memiliki efek penghilang bau 100% , dan penghilangan gas awal®
efeknya lebih unggul dari produk 'F'and'S'.

100
3. Selain itu, bahkan jika gas bau terus disuntikkan, Weltouch®memiliki kinerja penghilangan gas yang sama seperti di awalefek
penghilang bau terus menerus bahkan jika sumber bau terus

0terjadi.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Waktu (jam)
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Tes anti bakteri
untukStafilokokus aureus

99.999 % 2,3 ×10 < 106

Konsentrasi awal Konsentrasi setelah
(CFU/mL) 5 menit kontak.Tingkat pengurangan bakteri

(CFU/mL)
setelah 5 menit kontak.

Tes anti bakteri untuk
Klebsiella pneumoniae99.999 %

1,7 ×10 < 106

Tingkat pengurangan bakteri af Konsentrasi awal Konsentrasi setelah
(CFU/mL) 5 menit kontak.ter 5 menit kontak. (CFU/mL)
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Uji antibakteri dengan MRSA
99,9 %

1,0 ×10 < 104
Tingkat pengurangan bakteri setelah

Konsentrasi awal Konsentrasi setelah
adalah 3 jam operasi. (CFU/mL) 5 menit kontak.(CFU/mL)

Tes antibakteri
denganPneumokokus

99,9 %

1,0 ×10 < 104

Tingkat pengurangan bakteri setelah Konsentrasi awal Konsentrasi setelah
adalah 3 jam operasi. (CFU/mL) 5 menit kontak.

(CFU/mL)
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Terima kasih
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