
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

RECA d.o.o. |Pesnica pri Mariboru 32E | SI-2211 PESNICA | Tel: +386 (0)2/250 11 45 |  Fax: +386 (0)2/250 11 55 
reca@reca.si | www.reca.si 
 
 

Matična št.: 1857746000 | Davčna št .: SI72541741 

 
 
 
 
              Pesnica, 15.02.2022 
 
 
TEHNIČNI LIST 

 

RECA arecal Lufterfrischer Air Refresh  

Številka artikla: 0894 030 600  
Vsebina: 600 ml  
EP: 1/12  (pakirna enota)  
 

Opis izdelka: 

 

Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav v vseh notranjih prostorih. V nekaj sekundah je 
mogoče osvežiti tudi notranjost vozila. RECA arecal Lufterfrischer Air Refresh Osvežilec 
zraka Air Refresh nevtralizira vse vrste neprijetnih vonjav in zagotavlja dolgotrajen svež vonj. 
 

Uporaba: 

 

Pri uporabi v notranjosti vozila izklopite motor. Nato skozi odprta vrata kratek čas (1 
sekundo) popršite notranjost vozila. Nato zaprite vrata in sredstvo pustite delovati 5 - 10 
minut. Na koncu vozilo dobro prezračite. Pri uporabi v vseh drugih prostorih, sredstvo 
preprosto na kratko razpršite v prostor. 
Opozorilo: 

 

Nikoli ne pršite po ljudeh ali živalih!  
 
Tehnični podatki: 

 
Kemijska sestava dišava 

Barva brezbarvno 

Vsebina 600 ml 

Gostota 0,62 g/ml (20°C) 

Vonj po sveže opranem perilu 

Obstojnost vonja min. 2 tedna 

Potisni plin propan/butan 

Optimalna temperatura uporabe 10° - 35°C 

Priporočena temperatura skladiščenja 0° - 35°C 

Rok uporabe 24 mesecev 
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Informacije o varnosti: 

 

V skladu z zakonskimi zahtevami si oglejte aktualni varnostni list na www.reca.co.at. 
 
Pravno obvestilo: 

 

Namen tega obvestila so nasveti, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah in so v skladu z 
našim trenutnim znanjem. Glede na številne možne načine uporabe in pogoje skladiščenja in 
obdelave, ki so izven našega vpliva, v vsakem posameznem primeru odgovornosti za 
delovanje sredstva ne moremo prevzeti. To velja tudi v primeru naših neobvezujočih 
tehničnih in komercialnih storitev za stranke. Vedno priporočamo izvesti lastne preizkuse. Za 
stalno kakovost naših izdelkov dajemo garancijo. Pridržujemo si pravico do tehničnih 
sprememb in nadaljnjega razvoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


