
Odour Remover
Odour Remover neutraliseert geuren en voorkomt het ontstaan van nieuwe geuren

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86464 Odour Remover OR 500 ml fles (zonder verstuiver)
86477 Trigger Sprayer TSC500 Verstuiver voor 500 ml fles

Voordelen & Eigenschappen

• pH-neutrale geurneutralisering – tast geen oppervlakken 
aan

• Neutraliseringsmiddel – verwijdert onaangename geuren
• Bevat micro-organismen – voor een langdurig effect
• Vermindert de vorming van nare geurtjes – langdurige 

werking 
• Onschadelijk – veilig in gebruik

Toepassing

Odour Remover kan worden gebruikt voor auto-/vrachtwageninterieurs, sanitaire voorzieningen, 
afvalcontainers, benzinestations, kleedkamers, schoenen, enz. Het product dient op een oppervlak te 
worden aangebracht (en niet in de lucht) om door te dringen, geur te neutraliseren en te verfrissen voor een 
langdurig effect. Het product verwijdert ook nicotinegeur bij herhaaldelijke toepassingen.

Bij materialen die gevoelig zijn voor water dient het gebruik eerst op een niet-zichtbaar deel te worden 
getest. Niet gebruiken op leder.

Instructies

1. Spuit dunne, gelijkmatige lagen op het te behandelen oppervlak – aanbrengen als fijne nevel om te 
voorkomen dat het product gaat druipen.

2. Laat het product inwerken.
3. Herhaal dit indien nodig.



Technische informatie

Basis: Reinigingsmiddel op waterbasis en luchtverfrisser

Uiterlijk/kleur: Transparante vloeistof

Geur: Papaja

Soortelijk gewicht: 1 g/ml

pH: 7.4

Verdunningsverhouding: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Ja 

Verwerkingstemperatuur: Niet van toepassing

VOS: 30 g/l

Houdbaarheid: 12 maanden

Douanetariefcode: 3402 9090

REV: 29/08/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   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.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01

http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/fr/
http://www.kenteurope.com/

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

