
Odour Remover
Odour Remover neutraliseerib lõhnu ja ennetab uute lõhnade teket.

T/N Toode S/C Pakend

86464 Odour Remover OR 500 ml pudel (päästikuta)
86477 Trigger Sprayer pritsotsik TSC500 Trigger Sprayer 500 ml pudelile

Omadused ja eelised

• pH-neutraalne lõhna eemaldaja – ei kahjusta pindu
• Neutraliseeriv vahend – eemaldab ebameeldivaid lõhnu
• Sisaldab mikroorganisme – pakub kauakestvat tulemust
• Vähendab halbade lõhnade teket – jätkusuutlik toime 
• Ohutu – turvaline kasutada

Kasutamine

Lõhna eemaldajat saab kasutada auto interjööris, haiglates, jäätmeasutustes, bensiinijaamades, 
riietusruumides, kingades jne. Selleks, et toode saaks imbuda, neutraliseerida ja tekitada pikaajalise 
värskuse, peab seda pritsima pinnale (mitte õhku). Järjest mitmekordsel kasutamisel eemaldab ka nikotiini 
lõhna.

Veetundlikele materjalidele pritsimise puhul peab esmalt katsetama peidetud väiksema ala peal. Ärge 
kasutage nahast pinnal.

Juhised

1. Pihustage hooldatavale pinnale õhuke ja ühtlane kiht – nii ei valgu toode alla.
2. Laske tootel toimida.
3. Vajadusel korrake tegevust.



Tehniline teave

Alus: Veepõhine puhastaja ja õhuvärskendaja

Välimus / värv: Läbipaistev vedelik

Lõhn: Papaia

Erikaal: 1 g/ml

pH: 7,4

Lahjendamise suhe: Pole

Lahustuvus vees: Jah

Kasutamistemp: Pole

VOC: 30 g/l

Parim enne: 12 kuud

Tollilõivu kood: 3402 9090

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 
735829 või saatke e-post: kentinfo.uk@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse 
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või 
vigastuse eest.
Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega 
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele 
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui 
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi 
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik 
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei 
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu 
ees  Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema 
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele 
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju 
eest (sealhulgas 

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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