AIR CO ONE SHOT
Vysoce účinný sprej, který dezinfikuje, deodorizuje a osvěžuje klimatizace a
ventilační systémy ve vozidlech. Efektivní proti bakteriím, plísním,
kvasinkám a virům. Testováno proti zapouzdřeným virům jako je
modifikovaný Vacciniavirus (MVA, obalené viry).

Název

Zkratka

Balení

Obj. číslo

Air Co One Shot

ACOSNI

100ml sprej

86436

VLASTNOSTI

✓
✓
✓
✓

Účinný proti virům, včetně coronaviru (obalené viry) – vyhovuje standardu EN14476 (zapouzdřené viry)
Proti bakteriím – vyhovuje standardu EN1276
Proti plísním a kvasinkám – vyhovuje standardu EN1650
Aplikace jedním stiskem – jednoduchá a šetří čas

POUŽITÍ

KENT Air Co One Shot je vysoce účinný osvěžovač pro klimatizace a ventilační systémy ve vozidlech.
Zajistí čistý a svěží vzduch v interiéru vozidla. Efektivně odstraňuje bakterie, plísně, kvasinky a viry z
odpařovače v klimatizaci vozidla.
INSTRUKCE

1. Nastartujte vozidlo, vypněte klimatizaci a nastavte vnitřní cirkulaci. Nastavte plný výkon ventilátoru
a minimální teplotu.
2. Umístěte Air Co One Shot na karton nebo noviny do prostoru nohou spolujezdce, aktivujte sprej a
zavřete dveře.
3. Když je sprej prázdný, nechejte motor běžet ještě asi 5minut.
4. Vypněte motor, otevřeteokna a nechejte auto větrat 10 až 30 minut.
Upozornění: Nikdy nekuřte uvnitř vozidla a v jeho okolí před, během a těsně po aplikaci! Produkt
obsahuje hořlavé látky! Při aplikaci umístěte vozidlo mimo uzavřené prostory! Nebezpečí otravy z
výfukových plynů! Kontrolujte vozidlo během aplikace! Použijte pouze 1 sprej na ošetření vozidla!
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… The choice of professionals

AIR CO ONE SHOT
TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:

86436

Název:

AIR CO ONE SHOT

Vzhled/barva:

bezbarvý aerosol

Odér:

citron

Hustota (při 20°C):

0,801 – 0,821g/cm3

VOC:

0,0589 g/nádoba

Životnost:

36 měsíců

Kód celního sazebníku:

330 749 00

Nahrazuje:

86212

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

KENT Air Co One Shot obsahuje N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat a byl označen jako virucidní
EN14476 proti zapouzdřeným virům jako:
• HBV, HCV, HIV a členům skupin: Orthomyxoviridae (Human Influenza Virus)
• Coronaviridae (obalené viry)
• Filoviridae (včetně viru Ebola)
KENT Air Co One Shot obsahuje N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat a byl označen jako baktericidní
EN1276 (březen 2010) a jako fungicidní a kvasinkocidní EN1260 2013.
Biocidy používejte bezpečně. Před použitím si vždy si přečtěte etiketu a informace o produktu.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.
Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
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