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Motortér tökéletes védelme a rágcsálókkal szemben.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Anti-Rodent Spray RARS Spray 150 ml R 30299

Anti-Rodent Spray Box RARSB Doboz 16x 150 ml R 20999

Tulajdonságok: Előnyök:
•  Védi a kábelozást,csatlakozókat és 

a hangszigetelő elemeket
• Áttetsző védőréteg
• Ellenáll az időjárás hatásainak

•  Univerzális felhasználás mint az autóipar 
és autójavítás területén, úgy épületek 
védelménél a rágcsálókkal szemben

•  Nem károsítja a műanyag alkatrészeket
•  Hosszantartó védelem, legalább 

1 hónapig

Alkalmazás:

Az ANTI-RODENT SPRAY speciális aromatikus anyagok keveréke, amely tökéletes védelmet biztosít 
a nyestek és rágcsálók szemben. Használhatjuk személygépkocsik és más járművek védelmére mint 
pl. tehergépkocsik, traktorok, autóbuszok,kombájnok stb. Alkalmazható a motortérben és a hang-
szigetelésekre. Használat után egy szintelen filmet képez, ami speciális aromájával riasztja a rág-
csálókat. Kíméletes az autóiparban használt műanyag alkatrészekhez, hosszasan ellenáll az időjárás 
hatásainak. Folyamatos használatával megelőzhetjük a rágcsálók által okozott károk keletkezését. 
Használatát +5°C és +45°C között ajánljuk.

Anti-Rodent Spray
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereske-
dőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Levelezési cím: 9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center) 
Adószám: 13049414-2-08; Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1.Használat előtt felrázandó

2. A kezelendő felületet meg kell tisztítani, zsírtalanítani és ki kell szárítani.

3. Fújja a szükséges helyre

Műszaki adatok:

Összetétel Alkohol adalékok hozzáadásával
Szín Áttetsző ( száradás után is )
Száradási idő Pár perc ( időjárástól függően )
Hatásfok megőrzése 1 hónap
Használhatóság +5°C -tól +45°C-ig
Tiszta tömeg 0,703 g/ml
Szavatossági idő 24 hónap

Tárolás:

Száraz helyen  +5°C -tól +45°C-ig.


