
Odour Remover - Odstranjevalec neprijetnih vonjav

Odstranjevalec vonjav nevtralizira vonjave in preprečuje nastanek novih vonjav.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje

86464 Odstranjevalec vonjav OR 500 ml plastenka (brez pršilke)

86477 Razpršilka TSC500 Pršilka za 500 ml plastenko

Uporaba

Odstranjevalec vonjav se lahko uporablja za notranjost avtomobilov/tovornjakov, sanitarne 

prostore, zabojnike za smeti, bencinske črpalke, garderobe, čevlje itd. Izdelek je treba nanesti na 

površino (ne v zrak), da prodre, nevtralizira in osvež. Ima dolgotrajen učinek. Ob večkratni 

uporabi odstrani tudi vonj po nikotinu.

Na materialih, ki so občutljivi na vodo, je potrebno izdelek najprej preizkusiti na skritem delu. 

Ne uporabljajte na usnju.

Značilnosti in prednosti

• pH nevtralen odstranjevalec vonjav – ne poškoduje 

površin  

• Nevtralizator – odstranjuje neprijetne vonjave  

• Vsebuje mikroorganizme – zagotavlja dolgotrajen 

učinek  

• Zmanjšuje nastajanje neprijetnih vonjav – trajen učinek  

• Nenevarno – varno za uporabo

Navodila za uporabo

1. Razpršite v tankem in enakomernem sloju na površino, ki jo želite obdelati – nanesite kot fino 

pršilo, da preprečite stekanje izdelka.

2. Pustite, da izdelek deluje.

3. Po potrebi postopek ponovite.



Tehnične informacije

Osnova: Čistilo in osvežilec zraka na vodni osnovi

Videz / barva : Prozorna tekočina

Vonj: Papaja

Specifična teža: 1 g/ml

pH: 7.4

Razmerje redčenja: Se ne redči

Topnost v vodi : Da

VOC: 30 g/l

Uporabno : 12 mesecev

Tarifna številka: 3402 9090

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.

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

Splošne informacije:

Varnostni list dosegljiv na www.at-team.si


