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EIGENSCHAPPEN 
 

• Hoogwaardige siliconenvrije geurexplosie. 

• Verfrist de behandelde ruimte onmiddellijk. 

• In meerdere geuren te verkrijgen. 

• Uniek spuitbeeld met hoge opbrengst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 

Air Shot is een siliconenvrije instant geurexplosie voor kleine en grote ruimtes. Een krachtige, zeer snelle oplossing om onplezierige geurtjes te 
verhelpen en zo in de kortst mogelijke tijd voor een aangename werk- of verblijfsomgeving te zorgen.  
 
Door zijn unieke geuren is Air Shot de perfecte keuze om alle ruimtes en/of voertuigen van een aangename geur naar wens te voorzien.  
 
Air Shot is het aangewezen product als eerste oplossing voor het elimineren van hinderlijke geuren in auto’s, vrachtwagens, bussen, publieke 
ruimtes (kleedkamers, hotelkamers, B&B, …) en private ruimtes.  
 
Mocht voor een bepaald voertuig of een bepaalde ruimte met Air Shot toch niet de gewenste geurintensiteit worden behaald, dan biedt het 
Innotec gamma een alternatief met het product Duct Cleaner. Deze producten kunnen, indien nodig, als vervolgstappen worden gebruikt om 
het gewenste resultaat te bekomen. 
 

ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Aerosol 500 ml Clean | Fresh 

ARTIKELCODE             04.0161.0001  | 04.0161.0002 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Speciaal parfum met organische oplosmiddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  580 kg/m³ 

Consistentie:    Snelverdampende nevel 

Oplosmiddelen:    Organische oplosmiddelen 

Vlampunt:    < 0°C 

Toepassingen:    In grote en kleine ruimtes 

Verwerkingscondities:   +5°C tot +30°C 

Methode van aanbrengen:   Spuitbus goed schudden voor gebruik. Air Shot kortstondig in de ruimte of op een stukje vloerbedekking  
in de ruimte spuiten tot de gewenste geurintensiteit bereikt is. Daarbij steeds voldoende afstand  
bewaren tot voorwerpen. Nadien kort ventileren. Indien nodig, spuitnevel verwijderen met een vochtige  
Inno-Cleaner.  
OPGELET: In verband met het zeer krachtige spuitbeeld nooit op mens of dier richten! 

Verbruik:     1 spuitbus volstaat voor ongeveer 50 verstuivingen 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    24 maanden 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:    F 

Bijzonderheden:    Air Shot is 100 % siliconenvrij 

EAN-Code:    Clean: 5400563018835 
    Fresh: 5400563018842 

 
 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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