
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Vysoce účinný dezinfekční čistič zabraňující vzniku a 

šíření mikroorganizmů. Používá se jako odstraňovač 

pachů a bakterií, hub, plísní a kvasinek. Unikátní 
složení výrobku garantuje při své aplikaci zničení 
zdroje zápachu formou neutralizace a zahubení 
bakterií, které zápach svým životem způsobují. 

 Vysoce koncentrovaná směs. 
 Neobsahuje kapalinu. 

 Není nutný aplikační přístroj. 
 Nepřekrývá, ale odstraňuje zdroj zápachu. 
 Umožňuje aplikaci bez zanechání vlhkého povrchu. 
 Aplikuje se ze spreje buď částečně nebo celý. 
 Sprej obsahuje dva aplikátory pro volbu aplikace. 

Lze jej velmi účinně použít jak na čištění všech druhů klimatizací a ventilačních systémů tak na interiér vozidel. 
Unikátní složení výrobků garantuje při své aplikaci zničení zdroje zápachu. 
Protože obsahuje formuli s mentolem, lze jej použít bezpečně, příjemně voní a automobil může být vrácen zákazníkovi již po 
30 minutách od vyčištění. 
 

 

Návod k použití: 
 

1. Nastavte systém ovládání klimatizace/ventilace na vnitřní okruh. Nastavte ventilátor na nejvyšší výkon. 
2. Zavřete všechna okna, posuňte přední sedadlo dopředu a produkt postavte za něj. 
Aplikujte produkt a zavřete dveře. 
3. Jakmile se sprej vyprázdní, nechte ještě 5 minut běžet ventilátor vzduchu. 
4. Vypněte motor, otevřete okna a nechte automobil odvětrat asi 30 minut. Po této době již nebude cítit v interiéru 

automobilu žádný zápach. V případě, že by tomu tak nebylo opět zapněte klimatizaci asi na 5 minut a poté 

nechte interiér automobilu odvětrat. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

RE-ODOURISER 

MINT II 

ROA-A 150 ml sprej 86229A 
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RE-ODOURISER MINT 



Číslo výrobku:          86229A 

Název:                       RE-ODOURISER MINT 

Životnost:                12 měsíců 

Rizikové info:                                  extrémně hořlavý 

Balení:  150ml - sprej 

VOC:  686 g/l 

Hustota při 20°C: 0,711 

Vůně:  mentolová 

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. 

RE-ODOURISER MINT 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 9001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


