
NYILATKOZAT:
A technikai adatlapban szereplő adatok és információk a cégünk által végzett teszteléseken, kutatásokon és tapasztalatokon alapszik.

Általánosak és nem garantáltak. Figyelembe véve a befolyásoló körülményeket , ezek az adatok tájékoztató jellegűek. Minden felhasználó

köteles meggyőződni a termék felhasználásának alkalmasságáról, saját tesztekkel, illetve a termék kipróbálásával, minta készítésével.

Fenntartjuk a jogot, hogy a termék összetételét változtassuk a tulajdonságok javítása, illetve a termékfejlesztések érdekében.

Csak szakmai és ipari felhasználásra!

CHEMISTRY PRO Hungária Kft.
9027 GYŐR, PUSKÁS TIVADAR UTCA 4.

MOBIL: +36 30 295 29 10 
E-MAIL: iroda@chemistrypro.eu // www.chemistrypro.eu

Leírás:  
Hatékony tisztító spray a kellemetlen szagok eltávolítására a

belsőterekből és szellőző rendszerekből.

Használati utasítás: 
1. Távolítsa el a pollen szűrőt.

2. Szárítsa ki a klíma radiátort (indítsa el a motort, kapcsolja ki a klímát, kapcsoljon

belső keringetésre, max. hőmérsékletre és a ventilátort max. fordulatra).

3. Kapcsoljon max. hideg levegőre.

4. Az AIR CO & INTERIOR REFRESHER-t jól rázza fel, majd helyezze a flakont az első

utas ülés elé a padlóra állítva.

5. Nyomja le a flakonon található szelepet, addig, amíg bekattan a helyére.

6. A flakon automatikusan kiürül.

7. Csukja be az ajtókat, illetve húzza fel az ablakokat.

8. A flakon kiürülése után hagyja a terméket 10 percen keresztül keringeni a légtérben.

9. Nyissa ki az ajtókat és 10 percig szellőztessen.

Figyelmeztetés: A flakon tartalmának fokozatos adagolásánál vigyázzon, hogy a szelep

lenyomásánál az ne kattanjon be a helyére.

Raktározás:
12 hónap száraz és

hűvös helyen, eredeti,

zárt csomagolásban..

Egészség és 

biztonság:
Vegye figyelembe a

biztonság technikai

adatlapban szereplő

adatokat!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

AIR CO & INTERIOR REFRESHER CHACIR 150 ml CH80122

AIR CO & INTERIOR 

REFRESHER
Klímatisztító patron

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol Szín: Színtelen Szag: Eukaliptusz/mentol

Sűrűség 20 °C-nál: 0,71 g/cm3 Gyulladási hőmérséklet: 240 °C Szerves oldószer tartalom: 99,5% (709,5g / l)

Alkalmazás: 
Az AIR CO & INTERIOR REFRESHER egy kellemesen illatosított,

nagy teljesítményű tisztító és dezodor, hatékonyan eltávolítja a nem

kívánatos belső szagokat a járművek szellőztető, légkondicionáló

rendszeréből és belső teréből. Használható épületek, szociális

helyiségek, öltözők, tornatermek, WC-k, stb. szagtalanítására. Gyorsan

és hatékonyan eltávolítja a szagokat, a nikotin szagát, az emberi

izzadtság szagát, a főzés során keletkező szagokat, állatok szagát stb.

Alkalmazása után kellemes menta-eukaliptusz illat marad.

Figyelmeztetés:

Tisztítás után nyissa ki a gépkocsi ajtóit a belső tér szellőztetése érdekében, ne tartózkodjon a tisztítás 

alatt a gépjárműben, ne lélegezze be a légtérben keringő oldószereket.
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