
Air Jet
Osvežilec KENT AIR JET je kvaliteten osvežilec prostorov, ki nevtralizira neprijeten vonj v nekaj sekundah. 

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86471 Air Jet Citrus AJCI 750 ml razpršilo
86472 Air Jet Cranberry AJCR 750 ml razpršilo
86473 Air Jet Cotton Fresh AJCF 750 ml razpršilo

Lastnosti in prednosti

• Na voljo v treh različnih vonjih
• Intenzivna in dolgo obstojna dišava, ki se razširi v sekundah
• Dolgotrajno obstojen osvežilec - vonj ostane v zraku nekaj dni

Uporaba

KENT Air Jet je močan osvežilec zraka, ki v nekaj sekundah osveži velike prostore.
Izdelek je razpršilo pod visokim pritiskom, ki ima moč razprševanja več kot 2 metra. V eni sekundi osvežite 
prostor velikosti do 100 kvadratnih metrov. V velikih prostorih razpršite Air Jet v različne smeri.

KENT Air Jet je na voljo v treh različnih vonjih: sveži citrusi, brusnica in svež bombaža.

Osvežilec KENT AIR JET je primeren za uporabo v delavnicah, garderobah, sejnih sobah in 
povsod, kjer želite prijeten vonj. 

Navodila za uporabo

1. Napršite osvežilec KENT Air Jet v sredino prostora, za največ eno sekundo.
2. Po potrebi postopek ponovite.

Opozorilo: Vedno poskrbite, da je pri pršenju nastavek obrnjen stran od vašega telesa.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33, 041 402 169
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

Osnova: 

Izgled/barva: 

Vonj:

Specifična teža:

pH:

Razmerje redčenja: 

Topnost v vodi: 

Temperatura nanosa: 

VOC:

Rok uporabe:

Izhlapevanje:

Tarifna številka:

Osnovne informacije:

Osvežilec na vodni osnovi

Prozorna

Citrus / Brusnica / Svež bombaž

0,570 g/ml

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

30 ml/sekund

Ni podatka




