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Leírás:  
AZ Air Co Cleaner CITRUS egy kellemes illatú. Rendkívül hatékony tisztítóhab, különféle

klíma rendszerek tisztítására.

Használati utasítás: 
1. Szárítsa ki a klíma radiátort (indítsa el a motort, kapcsolja ki a klímát, kapcsoljon

belső keringtetésre, maximum hőmérsékletre és a ventilátort maximum fordulatra).

2. Távolítsa el azokat az elemeket, melyek a tisztítás során megsérülhetnek.

3. Használat előtt a flakont jól rázza fel.

4. Használja a hosszabbító csövet az optimális tisztítási eredmény elérése érdekében.

5. A tisztításra használjon max. 1 flakon tisztítóhabot, a klíma radiátor nagyságától

függően.

6. A habot legalább 15 percen keresztül hagyja hatni.

7. Szellőztessen legalább 5 percen keresztül, nyitott ajtóknál és/vagy ablakoknál.

Figyelmeztetés:

Tisztítás folyamán nyissa ki a gépkocsi ajtóit a belső tér szellőztetése érdekében, ne

tartózkodjon a tisztítás alatt a gépjárműben, ne lélegezze be a légtérben keringő

oldószereket.

Raktározás:
10 év száraz és hűvös,

fagymentes helyen.

Egészség és 

biztonság:
Vegye figyelembe a

biztonság technikai

adatlapban szereplő

adatokat!

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!

MEGNEVEZÉS
RAKTÁRI

KÓD
KISZERELÉS TERMÉKSZÁM

AIR CO CLEANER CITRUS CHACC 300 ml CH80053

AIR CO CLEANER CITRUS
Magas minőségű termék, különféle klíma rendszerek tisztítására

Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot: Aeroszol

Szín: Színtelen

Szag: Gyümölcs jellegű
Lobbanáspont: < 0°C
Gyulladási hőmérséklet: 425 °C
Sűrűség 20 °C-nál: 0,86 g/cm3

EU-VOC %: 27,1% (Szerves oldószer tartalom)

Alkalmazás: 
Víz és adalék anyagok segítségével kiváló habzó hatást érünk el, így eltávolítva a

szennyeződéseket bármely klímarendszerből. A hab gyengén oldószer tartalmú.

Feloldódása után a rendszer tiszta és kellemes illatú lesz. Eltávolítja a

szennyeződéseket, baktériumokat, penész és gombák által okozott kellemetlen szagokat,

melyek megfázást, könnyezést, allergén tüneteket, tüsszögést okozhatnak. Használható

minden klímarendszernél, mint pl. gépkocsik, lakások, irodák, raktárak és üzlethelyiségek

klímaberendezéseinél.

VESZÉLYES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZ: alifás 

szénhidrogének ≥15 - <30% nem ionos felületaktív anyagok, 

illatszerek
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