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Erittäin tehokas desinfi ointiaerosoli auton sisäosiin ja erityisesti ilmastointijärjestelmään. 
Desinfi oi ja raikastaa ilmastoinnin ilmakanavat. Testattu erityisesti koronaviruksen 
kaltaisia kuoriviruksia vastaan.

Ominaisuudet & Edut
• Täyttää standardin EN14476 vaatimukset
•  Sopii käytettäväksi kuoriviruksia vastaan, 

 kuten eri koronavirukset
• Tuhoaa bakteereja ja sienikasvustoja (EN1276 & 

EN1650)
• Kertakäyttöinen aerosolipakkaus säästää aikaa ja 

vaivaa
• Miellyttävä sitruunan tuoksu

AIR CO ONE SHOT

Käyttökohteet

Tuotenro.   Tuotenimi   Pakkaus, myyntierä

86436    Air Co One Shot   100 ml aerosoli, 12 kpl

KENT Air Co One Shot on tehokas biosidi, ja tuhoaa tehokkaasti bakteereja, sieni- ja hiivakasvustoja, 
sekä viruksia ja kuoriviruksia ajoneuvon haihduttajasta ja ilmastointijärjestelmästä. Sopii henkilöautoihin, 
teollisuus- ja maatalouskalustoon, kuorma-autoihin ja rekkoihin, sekä linja-autoihin.

Ilmastointi, puhdistus

HUOM!
Älä polta ajoneuvossa käytön aikana, tai välittömästi ennen tai jälkeen. Sisältää palavia ainesosia. Älä käytä ajoneuvoa suljetussa tilassa 
(pakokaasut aiheuttavat myrkytysvaaran). Vain yksi aerosoli per käyttökerta. 



Väri:
Haju:
Tiheys:
Vesiliukoisuus:
VOC:
Varastointi:
Tullin tariffikoodi:

Tekniset tiedot

Air Co One Shot 100 ml

Keltainen
Sitruuna
0,81 g/cm3

Ei liukene
605 g/l
36 kk
33074900

Käyttöohjeet
Puhdista ja kuivaa ajoneuvon sisätilat.

1. Käynnistä moottori, kytke ilmastointi pois päältä ja aseta puhallus sisäilmakierrolle, täydelle teholle, kylmään 
asentoon. 
2. Aseta AIR CO ONE SHOT matkustajan jalkatilaan paperin tai pahvin päälle. Aktivoi aerosoli painamalla nappi 
naksahtaen pohjaan, ja sulje ovi. Normaalin kokoisissa linja-autoissa aseta 4 kpl aerosolipurkkeja matkustamon 
lattialle tasaisin välein. 
3. Kun aerosolipakkaus on tyhjä, anna auton käydä vielä 5 minuuttia.
4. Sammuta moottori, avaa ikkunat, ja tuuleta vähintään 30 minuuttia. 
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Ilmastointi, puhdistus

LISÄTIETOJA

KENT Air Co One Shot sisältää N,N-didesyyli-N-metyylipoly(oxyetyyli)ammoniumpropionaattia ja on luokiteltu 
virusidiksi kuoriviruksia vastaan:
• HBV, HCV, HIV, ja ortomyksovirukset (influenssavirus)
• Koronavirukset (ml. MERS-COV, SARS-COV -1, SARS-COV-2)
• Filovirukset (ml. ebolavirus) 

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja käyttöohje ennen käyttöä. 


