
Refresh One Shot
Een krachtige, siliconenvrije spuitbus van hoge kwaliteit die het airconditioningsysteem en het interieur in 
voertuigen verfrist

Art.nr. Product S/C Verpakking

86836 Refresh One Shot ROS 100 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• “One shot”-toepassing – gemakkelijk aan te brengen 
en tijdbesparend

• Handige applicatie – één toepassing per auto
• Aangename geur – verfrist het interieur en het 

aircosysteem van een voertuig
• Behandeling binnen enkele minuten voltooid –

geurbeleving blijft lang waarneembaar
• Subtiele citrusgeur biedt de klant een aangenaam 

gevoel bij het in ontvangst nemen van zijn voertuig en 
maakt het uitgevoerde airco-onderhoud van een 
voertuig waarneembaar

Toepassing

Een krachtige spuitbus van hoge kwaliteit die het airconditioningsysteem in voertuigen verfrist. Effectief 
tegen onaangename geurtjes in stoffering en tapijten en laat lange tijd een aangename citrus-/citroengeur 
achter.

Instructies

Het voertuig moet van binnen schoon zijn en de airconditioningverdamper moet droog zijn.
1. Start de motor, schakel de airconditioning uit en zet de luchtstroom op de recirculatiepositie (volle kracht)

en koude temperatuur.
2. Positioneer de KENT REFRESH ONE SHOT op een stuk krant of karton aan de aanzuigkanalen van de

voetenruimte (in de meeste gevallen) aan de passagierszijde, activeer de spuitbus en sluit de deur.
3. Laat de motor nog eens 5 minuten draaien als de spuitbus leeg is.
4. Motor afzetten, ramen openen en auto 30 minuten laten ventileren.

Opgelet:
Rook niet in de buurt van of in het voertuig vóór, tijdens en meteen na het aanbrengen. Het product bevat brandbare 
componenten. Behandel het voertuig niet in afgesloten ruimtes, bv. garage. Gevaar voor vergiftiging door uitlaatgassen! 
Houd toezicht op het voertuig tijdens gebruik. Gebruik slechts 1 spuitbus per voertuigbehandeling. 



Technische Informatie

Uiterlijk / kleur: Geel

Geur: Citrus
Dichtheid @ 20 °C: 0.81 g/cm³

Oplosbaarheid in water: Niet of moeilijk vermengbaar

VOS: 596 g/l

Houdbaarheid: 36 maanden 

Douanetariefcode : 34021900

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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KENT Nederland BV:  Breda Business Park II, Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.
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