
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

KENT Air Jet se výkonný osvěžovač vzduchu, který
během několika sekund provoní i velké prostory.

� 3 různé vůně – citrus, brusinky, čerstvě vyprané prádlo
� Rychlý nástup efektu – během několika sekund
� Výdrž i po několik dnů – v závislosti na intenzitě větrání

KENT Air Jet je výkonný osvěžovač vzduchu, který je schopen během několika sekund provonět velké místnosti.
Jedná se o vysokotlaký aerosol, který umožňuje aplikaci až 2 metry daleko. Během sekundy jste schopni provonět
místnost o ploše až 100m2.

Pro větší místnosti aplikujte ve vícero směrech.
Typické použití je v dílnách, šatnách, sprchách a dalších místech, kde je svěží atmosféra žádoucí.

1. Aplikujte sprej KENT Air Jet po dobu max. 1 sekundy
2. V případě potřeby aplikujte ve více směrech

Vždy se ujistěte, že aplikační tryska směřuje od osob.
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INSTRUKCE

AIR JET

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Air Jet Citrus AJCI 750 ml sprej 86471

Air Jet Cranberry AJCR 750 ml sprej 86472

Air Jet Fresh AJCF 750 ml sprej 86473



Číslo výrobku: 86471, 86472, 86473

Název: AIR JET

Báze : osvěžovač – alkoholová báze

Vzhled/barva:         průsvitná

Odér: Citrus / Brusinka / Svěží prádlo

Hustota: 0,790 g/ml

pH: N/A

Poměr ředění: N/A

Rozpustnost ve vodě: N/A

VOC: 565 g/l

Životnost: 24 měsíců

Dávka: 30 ml/s

Kód celního sazebníku: 330 730 00

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

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.

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.

AIR JET

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46

693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812

ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


