
Bekleding, meubels en matrassen 
 
Geur problemen op deze plaatsen zijn extra moeilijk te bestrijden want: 
 
1. De Odormute oplossing moet de bron van de geur bereiken. Dit is 
vaak moelijk bij kussens of matrassen. 
2. Als gevolg van het type materiaal dat behandeld moet worden, is het 
vaak moeilijk om de kussens of matrassen na behandeling helemaal te 
drogen. Dit kan andere problemen opleveren, zoals schimmels of 
ammonia geur. Daarom raden wij aan Odormute alleen als laatste 
redmiddel te gebruiken op dit soort plaatsen. Hueter Toledo Inc. Is niet 
verantwoordelijk voor meer dan de vervangingskosten van het 
Odormute produkt. 
 
Behandeling 
 
1. Mix 1 eetlepel odormute met 1 gallon (3,8 liter) water. 
2. Doorweek de betreffende plaats. De oplossing moet doordringen tot 
de bron van de geur om deze te kunnen bestrijden. 
3. Laat het 1 uur weken. 
4. Laat het grondig drogen. Tip: handdoeken, een ventilator of een 
haardroger kunnen misschien helpen. Een extreem vochtige omgeving 
kan het drogen hinderen en andere problemen veroorzaken. 
Odormute wordt niet aangeraden voor de behandeling van leer. 
 
Kennels en hondenrennen 
 
Aanvang behandeling 
Voor gebieden met extreme geurproblemen, gebruik 1 eetlepel op 1 
gallon (3,8 liter) water. Mix de Odormute in een halve liter warm water 
totdat het compleet opgelost is (5-10 minuten). Voeg deze oplossing 
vervolgens toe aan de rest van het water en roer het goed door. Breng 
de oplossing aan met een tuinspuit of onkruitsproeier of was het gebied 
eenvoudig met behulp van een emmer. De Odormute moet de bron van 
de geur bereiken om deze te elimineren. Laat het goed drogen. 
 
Regelmatig gebruik na eerste behandeling 
Gebruik een oplossing van 1 eetlepel per 3 gallons (11,5 liter) en volg 
de bovengenoemde instructies. 
 
Andere toepassingen voor Odormute 
 
Odormute werkt effectief in het elimineren van organische geuren en is 
veilig op elk oppervlak dat bestand is tegen warm water. Wanneer u niet 
zeker bent, probeer het dan op een klein plekje voordat u het gehele 
gebied behandelt.  
Gebruik Odormute voor behandeling van: vuilnisbakken, dumpplaatsen, 
luier emmers, kleine dieren kooien, stank door rook, stank van 
koelkasten en vriezers, enz. Odormute werkt tegen elke organische 
stank. 
 
 

Onze geschiedenis… 
 
Odormute is uitgevonden door Ken en June Etter van de Ryter 
onderneming Inc., pioniers in het fabriceren van produkten van 
bacteriën en enzymen sinds 1957. Onze doelstelling nu, is dezelfde als 
hun doelstelling destijds; het produceren van een natuurlijke oplossing 
van hoge kwaliteit voor alledaagse problemen. Deze produkten zijn het 
resultaat van jarenlang onderzoeken, experimenteren en ontwikkelen. 
Alle produkten van Hueter Toledo Inc. zijn veilig voor mensen, dieren en 
planten. Ze zijn niet bijtend of giftig. 
 
Garantie 
 
Wanneer u niet tevreden bent met ons produkt, stuur dan de barcode 
van de verpakking, samen met de originele factuur van de aankoop 
voor teruggave van het aankoopbedrag. Garantie geldt slechts voor de 
kosten van vervanging van het produkt. De gebruiker neemt alle risico’s 
en verantwoordelijkheden voor gebruik op zich, ongeacht of men zich 
aan deze instructies houdt. 
 
Bedankt voor de aankoop van Odormute. Wanneer u vragen of 
opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. 
 
Waarschuwing 
 
Voorkom contact met huid, ogen of open wonden. Niet geschikt voor 
inname of inwendig gebruik. Buiten bereik van kinderen en dieren 
houden. Blootstelling aan huid of ogen kan irritatie veroorzaken. Bevat 
proteolytic enzymen. 
 
Eerste Hulp 
 
Wanneer het produkt in contact komt met ogen, verwijder dan eventuele 
contactlenzen en spoel de ogen grondig met water. Was de huid 
grondig met koud water en zeep. Raadpleeg een arts wanneer irritatie 
zich voordoet. 
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ODORMUTE 
 
Gebruiksaanwijzing voor: 
 
Elke organische geur – basis oplossing 
Bunzing geur 
Tapijt en vloerkleden 
Stoffen en kleding 
Kat problemen 
Bekleding, meubels en Matrassen 
Kennels en rennen 
Overige toepassingen – vuilnisbakken, luieremmers, kleine 
dierenkooien, stank van rook 
 
Odormute is een mengeling van natuurlijke enzymen die elke 
organische geur elimineert. De Odormute verandert de chemische 
samenstelling van de bron van de geur waardoor deze verdwijnt. Het 
maskeert dus niet simpelweg de geur, maar doet deze verdwijnen. 
 
Odormute is veilig te gebruiken op elk oppervlak – van beton tot tapijt – 
maar is toch zo sterk dat het zelfs werkt tegen bunzing stank. Odormute 
wordt al meer dan 30 jaar verkocht met geld terug garantie. 
Odormute is veilig voor mens, dier en plant. 
 
Belangrijk: Odormute werkt door de chemische samenstelling van de 
bron van de geur te wijzigen. De odormute MOET daarvoor in direct 
contact komen met de bron van de geur. Wanneer reeds andere 
chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruikt zijn, dan kan de geur zich 
reeds “permanent” vastgezet hebben. 
 
Elke organische geur – basis oplossing 
 
Belangrijk: draag rubberen handschoenen wanneer u de vloeibare 
oplossing gebruikt. Bij langdurig contact met Odormute worden 
dode huidcellen van uw handen verwijderd, wat een rode uitslag 
en huidirritatie kan veroorzaken. Wanneer dit zich voordoet, was 
dan met koud water en zeep. 
 
Meng 1 eetlepel Odormute met een gallon (+/- 3,8 liter) warm water. 
 
1. Mix de Odormute met warm water totdat het compleet opgelost is. 
Voor het beste resultaat mengt u de Odormute met een halve liter warm 
water. Wacht 5 tot 10 minuten, af en toe roerend, om zeker te zijn dat 
alle poeder opgelost is. Voeg deze oplossing vervolgens bij de rest van 
het water.  
2. De enzymen worden geactiveerd door warm water toe te voegen. 
Wanneer eenmaal geactiveerd, dienen de enzymen voor het beste 
resultaat binnen 4 uur gebruikt te worden. 
3. Het water dient een temperatuur te hebben tussen de 10 en de 60 
graden, met een optimum temperatuur tussen de 20 en 30 graden 
Celsius. Vorst schaadt de enzymen niet, door temperaturen boven de 
60 graden worden ze echter afgebroken. 



Bunzing geur 
 
Dit is de moeilijkste geur om te elimineren en hiervoor is mogelijk 
herhaald aanbrengen nodig. 
 
Bunzing geur op kleding en stoffen 
 
** Zie “Stoffen en kleding”. Volg deze instructies, gebruik makend van 
de oplossing van 1 eetlepel in 1 liter warm water. 
 
Bunzing geur op huisdieren 
 
Wanneer uw hond of kat is “geskunked” (besproeid door een stinkdier), 
gebruik dan de Odormute als volgt om uw huisdier af te spoelen: 
Mix 1 eetlepel in 1 liter warm water. U kunt uw huisdier het beste buiten 
wassen, om te voorkomen dat hij in contact komt met uw spullen 
binnenshuis. Draag handschoenen om te voorkomen dat u zelf in 
contact komt met de bunzinggeur. Doorweek de vacht van uw dier 
grondig met de oplossing. Vermijd direct contact met de ogen van uw 
kat of hond; gebruik bijvoorbeeld een washandje voor gebieden rondom 
de ogen, neus en mond wanneer nodig. Laat het mengsel ongeveer een 
uur drogen. 
Spoel daarna uw dier grondig af met koel water, en herhaal 
bovenstaande indien nodig. Was na afloop uw dier met uw favoriete 
dierenshampoo. De huid van sommige dieren kan geïrriteerd raken van 
de enzymen. Mocht de huid rood worden of mocht irritatie optreden, 
stop dan met de behandeling en was uw dier goed af met water. 
 
Bunzing geur op wanden, vloeren en andere oppervlaktes 
 
Meng een eetlepel Odormute in een liter warm water. Gebruik een 
handspuit (of een grotere tuinsproeier, afhankelijk van het te 
behandelen oppervlak). Besproei elk oppervlak dat in contact is 
gekomen met de geur, hetzij door direct contact, hetzij door de lucht 
verspreid. De oplossing kan op aankleding gespoten worden wanneer 
het contact niet direct was, maar via de lucht. Op sommige 
oppervlaktes, zoals houten panelen, kan een kleine rest achterblijven na 
opdrogen. Dit kan verwijderd worden met behulp van een vochtige 
doek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tapijt en vloerkleden 
 
NB: Materiaal en kwaliteit in tapijten en matten kunnen flink variëren.  
Probeer altijd eerst een klein stukje uit, voordat u de totale oppervlakte 
behandelt. Hueter Toledo Inc. Is niet verantwoordelijk voor meer dan de 
vervangingskosten van het Odormute produkt. 
 
Vlekken en kleine plekken 
 
1. Test op een klein stukje vóór behandeling. Doorweek en laat drogen. 
2. Bij grote ruimtes met vloerbedekking, dienen alle geurbronnen 
gelocaliseerd en behandeld te worden. 
3. Los 1 eetlepel op in 1 liter warm water. (wanneer u meer Odormute 
gebruikt, zal dit de werkzaamheid versnellen zonder dat het kwaad kan 
voor mens, dier of stof). 
4. Doorweek het tapijt  op de plaatsen die behandeling nodig hebben. 
5. Laat een uur inwerken. 
6. Verwijder al het teveel aan vocht en laat het tapijt drogen. Wanneer u 
de vloerkleden niet goed laat drogen kan dit schimmels of ammonia 
geur veroorzaken. Tip: gebruik eventueel handdoeken, een ventilator of 
een haardroger om het drogen te bespoedigen. 
 
Complete tapijten 
 
1. Test op een klein stukje vóór behandeling. Doorweek en laat drogen. 
2. U kunt een tapijt-reinigingsmachine gebruiken. Vervang de tapijt-
reinigingschemicaliën door de Odormute oplossing. 
3. Gebruik 1 eetlepel Odormute op 1 gallon (3.8 liter) warm water. Mix 
de benodigde hoeveelheid Odormute met een halve liter warm water 
totdat deze compleet opgelost is (5-10 minuten). Voeg de oplossing toe 
aan de tapijt-reinigingsmachine. 
4. Nadat het tapijt opgedroogd is en de geur verdwenen, kunt u 
eventueel het tapijt reinigen zoals gebruikelijk. 
 
BELANGRIJK: Nadat het tapijt is doorweekt met de Odormute oplossing 
moet het daarna grondig drogen! Indien dit niet gebeurt, kunnen er 
schimmels of ammonia geur ontstaan. Wanneer dit gebeurt, kunt u het 
tapijt opnieuw behandelen met de Odormute oplossing waarbij u 4 
eetlepels baking soda toevoegt aan de machine. De baking soda 
neutraliseert het urinezuur en heeft neutaliserende deoriserende 
eigenschappen.  
 
Kleine oppervlaktes kunnen gedroogd worden met een haardroger of 
een ventilator. Voor grotere oppervlaktes dient de tapijt getild en grondig 
gedroogd te worden. Extra verzorging wordt vereist bij zware poreuze 
tapijten. 
 
Odormute wordt niet aangeraden voor Oosterse Tapijten. 
 
 
 
 

Stoffen en kleding: wasmachine instructies 
 
1. Mix 3 eetlepels Odormute in een halve liter warm water. Meng totdat 
het compleet opgelost is (5-10 minuten). 
2. vul de wasmachine met warm (25 tot 45 graden Celsius) water. Voeg 
de Odormute oplossing toe aan de wasmachine. Stop de kleding in de 
machine.  
3. Zet de wasmachine aan en draai voor 2-3 minuten totdat de 
Odormute oplossing geljk verdeeld is. 
4. Zet de wasmachine uit en laat een uur weken. 
5. Zet de wasmachine aan en laat deze een normale cyclus draaien. 
Wanneer de geur naar uw tevredenheid is verdwenen, kunt u nu 
waspoeder toevoegen. Zo niet, dan herhaalt u het wassen in de 
Odormute voordat u de waspoeder toevoegt. 
 
Kat problemen 
 
1. Sproeien: Mix een Odormute oplossing van 1 eetlepel Odormute met 
1 gallon (3.8 liter) water. Mix de Odormute eerst in een halve liter warm 
water totdat deze compleet opgelost is (5-10 minuten). Voeg deze 
oplossing toe aan de rest van het water. 
 
Gebruik een sprayer en bespuit het gebied dat de kat besproeid heeft 
grondig met de Odormute oplossing. Zorg ervoor dat u ook goed spuit 
achter mogelijke plinten of iets dergelijks, waar de urine ingelopen kan 
zijn. Odormute moet direct contact maken met de bron van de geur om 
deze te elimineren.  
Wanneer er een residu achterblijft, kan dit met een vochtige doek 
verwijderd worden.  
NB. Odormute elimineert geuren maar is geen afschrikmiddel en zal uw 
kater er dus ook niet van weerhouden dit gedrag te herhalen. 
 
2. Urine van de kat op kleding of stof: Zie “Stoffen en Kleding”. 
 
3. Katten geur op tapijt of vloerkleden: Zie “Tapijt en vloerkleden” 
 
4. Katten geur op bekleding, meubels of matrassen: Zie “Bekleding, 
meubels en matrassen”. 
 
5. Kattenbak-geur: Sprenkel een eetlepel over de verse kattenbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODORMUTE C 
 
Te gebruiken op elke organische geur 
 
Gazon, kennels en hondenrennen 
Bunzing geur 
Tapijt en vloerkleden 
Stoffen en kleding 
Kat problemen – tapijt, stoffen, kattenbakken, bekleding, meubels, 
matrassen 
Overige toepassingen – vuilnisbakken, luieremmers, kleine 
dierenkooien, rook 
 
Odormute is een mengeling van natuurlijke enzymen die elke 
organische geur elimineert. De Odormute verandert de chemische 
samenstelling van de bron van de geur waardoor deze verdwijnt. Het 
maskeert dus niet simpelweg de geur, maar doet deze verdwijnen. 
 
Odormute is veilig te gebruiken op elk oppervlak – van beton tot tapijt – 
maar is toch zo sterk dat het zelfs werkt tegen bunzing stank. Odormute 
wordt al meer dan 30 jaar verkocht met geld terug garantie. 
Odormute is veilig voor mens, dier en plant. 
 
Belangrijk: Odormute werkt door de chemische samenstelling van de 
bron van de geur te wijzigen. De odormute MOET daarvoor in direct 
contact komen met de bron van de geur. Wanneer reeds andere 
chemicaliën of schoonmaakmiddelen gebruikt zijn, dan kan de geur zich 
reeds “permanent” vastgezet hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze geschiedenis… 
 
Odormute is uitgevonden door Ken en June Etter van de Ryter 
onderneming Inc., pioniers in het fabriceren van produkten van 
bacteriën en enzymen sinds 1957. Onze doelstelling nu, is dezelfde als 
hun doelstelling destijds; het produceren van een natuurlijke oplossing 
van hoge kwaliteit voor alledaagse problemen. Deze produkten zijn het 
resultaat van jarenlang onderzoeken, experimenteren en ontwikkelen. 
Alle produkten van Hueter Toledo Inc. zijn veilig voor mensen, dieren en 
planten. Ze zijn niet bijtend of giftig. 
 
Kennels en hondenrennen 
 
Aanvang behandeling 
Voor gebieden met extreme geurproblemen, gebruik 1 eetlepel op 1 
gallon (3,8 liter) water. Mix de Odormute in een halve liter warm water 
totdat het compleet opgelost is (5-10 minuten). Voeg deze oplossing 
vervolgens toe aan de rest van het water en roer het goed door. Breng 
de oplossing aan met een tuinspuit of onkruitsproeier of was het gebied 
eenvoudig met behulp van een emmer. De Odormute moet de bron van 
de geur bereiken om deze te elimineren. Laat het goed drogen. 
 
Regelmatig gebruik na eerste behandeling 
Gebruik een oplossing van 1 eetlepel per 3 gallons (11,5 liter) en volg 
de bovengenoemde instructies. 
 
 
Benodigd: 
1 gallon (3.8 liter) vloeistof is voldoende voor 45 m2. 
1 eetlepel Odormute C is ongeveer 28 gram netto gewicht. 
 
Gebruik naar behoefte: ongeveer 2-3 keer per week 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen: 
 
 
 
Hueter Toledo Inc.  Hotec B.V. 
605 E. Center Street  Edisonlaan 41 
PO Box 346  6003 DB  Weert 
Bellevue, Ohio 44811 
Tel. 419.483.3501  tel. 0495-457612 
Fax 419.483.4448  fax. 0495-457626 
odormute@gmail.com  info@hotec.nl 
www.odormute.com  www.hotec.nl 
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