
Air Co One Shot
Zmogljiv visokokakovosten osvežilec za klimatske/prezračevalne sisteme.

P/N Izdelek S/C Količina

86436 Air Co One Shot ACOSNI 100 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti
• Formula brez draženja - varno za uporabo

• Baktericid - v skladu s standardom EN 1276

• Fungicid - v skladu s standardom EN 1650

• Dezinficira, odišavi in osveži klimatske sisteme -

ohranja svež zrak v celotni notranjosti kabine

• Aerosol One Shot – je enostaven za aplikacijo in 

prihrani čas

Uporaba

Zmogljivo visokokakovostno razpršilo, ki čisti klimatsko napravo/prezračevalni sistem v vozilih in skrbi za 

svež čist zrak v celotni notranjosti avtomobila. Učinkovito deluje proti bakterijam in glivicam ter odpravlja 

neprijetne vonjave, ki se pojavljajo v sedežih in tepihih. Očisti celotni prezračevalni sistem in odstrani 

mikroorganizme.

Navodila za uporabo

Avtomobil ne sme biti umazan v potniški kabini, uparjalnik klimatske naprave pa mora biti suh.

1. Zaženite motor, izklopite klimatsko napravo in nastavite pretok zraka v položaj za kroženje. Nastavite 

ventilator na maksimum in na hladno temperaturo.

2. Postavite AIR CO ONE SHOT na karton v območju dovoda zraka pri nogah (v večini primerov) na

sovoznikovi strani, aktivirajte razpršilo in zaprite vrata.

3. Ko se aerosol izprazni, pustite, da motor deluje še 5 minut.

4. Ugasnite motor, odprite okna in pustite, da se vozilo prezrači (30 minut).

Opozorilo:

Ne kadite v bližini ali v notranjosti vozila pred, med in takoj po postopku! Izdelek vsebuje vnetljive sestavine! Ne delajte tega 

v zaprtih prostorih, npr. garaža! Nevarnost zastrupitve z izpušnimi plini! Nadzirajte vozilo med uporabo! Uporabite samo 1

razpršilo na vozilo!



Tehnične informacije:

Barva: Rumena

Vonj: Poseben

Specifična teža (20 C): 0.81 g/cm³

Topnost v vodi: Se ne meša oz. zelo težko

VOC: 605 g/l

Rok uporabe: 36 mesecev

Carinska tarifa: 3307 49 00

Varnostni list: Da

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, ShowgroundRoad,

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

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


