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Dokonalá ochrana motorového priestoru  
pred poškodením kunami i hlodavcami.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Anti-Rodent Spray RARS Spray 150 ml R 30299

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

Vlastnosti: Výhody:
•  Chráni káble, drôty, agregáty aj 

protihlukové dosky
• Vytvára bezfarebný súvislý film
• Vysoká odolnosť poveternostným 

vplyvom

• Univerzálne použitie pri ochrane 
automobilov, špeciálnej techniky, ale 
aj budov a iných objektov proti kunám 
i hlodavcom

• Šetrný k plastom a iným bežne 
používaným materiálom

• Dlhodobá účinnosť 1 mesiac

Aplikácia:

ANTI-RODENT SPRAY je špeciálne vyvinutá zmes aromatických látok zaručujúca dokonalú ochranu 
vozidiel najmä pred kunami i hlodavcami. Používa sa ako pre osobné automobily, tak aj pre špe-
ciálnu techniku, ako nákladné automobily, autobusy, trolejbusy, traktory, kombajny apod. Sprej je 
možné aplikovať na všetky časti vnútrajšku motorového priestoru, aj na priľahlé protihlukové dosky. 
Po aplikácii vytvorí nelepivý bezfarebný súvislý film, ktorý svojim špecifickým zápachom a zložením 
odpudzuje hlodavce. Je šetrný k plastom bežne používaným v automobilovom priemysle. Pravidelná 
aplikácia (1x mesačne) predchádza neúmerným škodám najmä na elektroinštalácii vozidiel. Aplikačná 
teplota +5°C až +45°C.

Anti-Rodent Spray
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Pred aplikáciou produkt krátko pretrepte

2.  Miesta aplikácie musia byť zbavené mechanických nečistôt, mastnoty a vysušené

3. Aplikujte na požadované miesta

Technické údaje:

Báza Alkohol zmiešaný s prísadami
Farba Transparentná (aj po zaschnutí)
Doba do zaschnutia Niekoľko minút (podľa poveternostných podmienok)
Doba trvania účinku 1 mesiac
Rozsah teplôt pre aplikáciu +5 °C až +45 °C
Merná hmotnosť 0,703 g/ml
Životnosť 24 mesiacov

Skladovanie:

Na suchom mieste pri teplote +5°C až +45°C.


