
One Shot 

Čistilna sredstva 

Zelo močno in hitro delujoče čistilo, za čiščenje sistemov za vbrizgavanje goriva ter uplinjača. 

Koda izdelka:  83915  (SOS) - 500 ml razpršilo 

Lastnosti 

• Razpršilo pod visokim pritiskom
• Se hitro suši
• Primerno za vse bencinske motorje
• Varno za katalizatorje ter senzorje za kisik
• Očisti sesalne ventile, vbrizgalno glavo ter

uplinjač, zatesni bate in tuljavo

Prednosti 

• Odstranjuje nečistoče, maščobe in olje
• Ne pušča mastnih madežev
• Brez reklamacij
• Zmanjša zalogo
• Motor teče gladko in učinkovito

Uporaba 

Čistilo One Shot se je prvotno prodajalo 
kot čistilo uplinjača, vendar je zaradi svoje 
učinkovitosti našlo tržno nišo tudi na drugih 
področjih. Je zelo močno čistilo, ki je 
izjemno učinkovito pri odstranjevanju 
ostankov iz dušilnih teles, sesalnih ventilov 
in drugih delov za vbrizgavanje. Čistilo se 
lahko uporablja medtem, ko motor teče, saj 
se izdelek varno razprši in preko izpušnega 
sistema izpere vse nečistoče. Kupci, ki so 
specializirani za popravila starejših vozil, 
prisegajo, da je One Shot najboljši čistilec 
uplinjača.

Navodila za uporabo 

Sistem za vbrizgavanje goriva: 
1. Pločevinko dobro pretresite.
2. Motor naj bo vključen in segret: odstranite zračni vod čim bližje

sistemu za vbrizgavanje goriva. Napršite čistilo v dovodno cev cca
5-10 sekund.

3. Če je potrebno postopek ponovite, ter zračni vod namestite v prvotni
položaj.

Uplinjač: 
1.

2. Pričnite čistiti komoro uplinjača, napršite vse cevi, napolnite komoro s
čistilom, ter počakajte 5-10 minut. 

3. Zaženite motor, ki naj deluje z različnimi obrati, ter znova napolnite
uplinjač z čistilom SOS za eno minuto. 

4. Motor pustite delovati, dokler se uplinjač ne posuši.

5. Ponovno omogočite dovod goriva in napršite še preostale
povezovalne in kontrolne ventile v uplinjaču.

OPOZORILO: Bodite pozorni, da ne napršite čistila  v oči. Ne 
pršite na izpostavljene barvane površine.

Motor naj bo vključen in segret, nato odstranite zračni filter. Zaprite 
dovod goriva v uplinjač ter počakajte, da postane uplinjač suh. 



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, 
Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na 
katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. 
Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za 
njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi 
malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika 

Tehnične informacije 

Št. izdelka: 
Naziv: 

83915 
One Shot Carburettor 
Cleaner, 500 ml 
30 mesecev 
Posamezna 
Nevarno; Zelo vnetljivo
766 g/l 
SOS 

 3405 30 00 

Rok uporabe: 
Prodajna enota: 
Varnostno opoz.: 
VOC:
Koda izdelka: 
Tarifna številka:       
Varnostni list: Da 

Oblika: 
Izgled: 
Nanos: 

Odstranitev: 

Prozorno razpršilo pod pritiskom 
Tekočina nizke viskoznosti 
Zelo učinkovito pri odstranjevanju 
ostankov olja in voska 
Napršite na površino, pustite, da  
izhlapi 

Močan vonj topila
     Delna

Vonj: 
Topnost v vodi: 
Specifična teža:          0,77 g/ml 
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