
ONE SHOT

VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Velmi efektní a rychle působící čistič vstřikovacích 
zařízení a karburátorů, který v sobě kombinuje 
velmi vysoký tlak spreje, výbornou čisticí schopnost 
a rychlé odpaření.

➢ Bodový rozstřik spreje s rychlým působením.

➢ Rychle schne.

➢ Nepoškozuje katalyzátory ani kyslíková čidla.

➢ Čistí vstřikovací elementy benzínových motorů.

➢ Čistí klapky karburátorů, spojovací části, závity
termostatu, písty sytičů, automatické škrtící cívky.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

One Shot SOS 12 x 500 ml sprej 83915

Výhody:

➢ Rozpouští pryskyřice a tuky.

➢ Nezanechává olejový film.

➢ Ochlazuje cívky automatických sytičů.

➢ Neobsahuje amoniak.

➢ Lze použít na čištění EGR ventilů(ventily pro
recirkulaci výfukových plynů zpět do sacího potrubí).

Původně se prodával jako karburátorový čistič, ale 
s rozvojem vstřikovacího čerpadla na vozidlech vznikl 
nový. 

One Shot byl založen jako nový a snad i nejlepší čistič 
vedení vstřikovacích motorových systémů na trhu. 

One Shot je velmi efektivní čistič, který je mimořádně 
vhodný k odstranění usazenin na škrtící klapce, PCB 
ventilů a jiných vstřikovacích komponentů. 

Produkt může být bezpečně aplikován přímo na plochy, 
zatímco motor běží, tedy všechny kontaminující látky 
odtékají přes systém odsávání. 

One Shot je určen speciálně pro starší vozidla a 
zároveň je One Shot číslo 1 při čištění karburátorů.

Vstřikovací systémy:
1. Před použitím produkt protřepat!
2. Očistěte škrtící segment pomocí One Shot, a to i při 

otevřených polohách.
3. Nechejte běžet motor, dokud se nezahřeje, odpojte přívod 

vzduchu a dle potřeby uzavřete vstřikovací systém tak jak 
bude třeba kvůli elektronickým blokacím a aplikujte One Shot 
do sacího potrubí – klapky - po dobu 5 – 10 sekund při 
vysokých otáčkách. V případě potřeby postup opakujte. 

4. Opět připojte přívod vzduchu. 

Karburátory:
1. Před použitím produkt protřepat!
2. Zahřejte motor, odstraňte vzduchový filtr a sprej aplikujte do

ústí karburátoru s uvolněnou škrtící klapkou.
3. Zastavte a odpojte přívod paliva a osušte plovákovou komoru.
4. Produktem One Shot zaplňte plovákovou komoru a nechte

působit po dobu 5 -10 minut.

5. Nastartujte motor a nechte běžet při různých otáčkách,  tak se
systém čistí, znovu plňte plovákovou komoru produktem One
Shot po dobu 1 minuty, pak nechte běžet dokud není prázdná.

6. Znovu napojte palivové potrubí a aplikujte na všechny další 
spojovací články a regulační ventil na karburátoru.

UPOZORNĚNÍ: 
Vyvarujte se zasažení očí. 

Neaplikujte na nechráněné lakované plochy. 



Číslo výrobku: 83915
Název: One Shot
Životnost: 30 měsíců
Rizikové info:          extrémně hořlavý, dráždivý
Balení: 500ml – sprej
MSDS: ano
Hustota při 20°C: 0,766 g/cm3

Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC: 766 g/l
Nebezpečná složka: toluen

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ONE SHOT

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.

První pomoc:
Obecná upozornění: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách,proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po nehodě.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo.Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a 
přepravit ve stabilní poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou.Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

R 12 Extrémně hořlavý.
R 36/38 Dráždí oči a kůži.
R 48/20 Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
R 63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 23 Nevdechovat aerosol
S 25 Zamezte styku s očima.
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.     GHSO 2        GHSO7       GHSO8
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.     hořlavé látky dráždivé látky  látky nebezpečné 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.                                                                          pro životní prostředí

UPOZORNĚNÍ: Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. 
Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.
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