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CHACIR // CH80122 //  KLIMATIZACE - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

AIR CO & INTERIOR REFRESHER
Přípravek pro účinné odstraňování nežádoucích pachů.

CHARAKTERISTIKA:
AIR CO & INTERIOR REFRESHER je příjemně aromatizovaný, vysoce

výkonný čistič ventilačních a klimatizačních systémů vozidel i budov.

Rychle a účinně odstraňuje zatuchlý pach, pach nikotinu, pach

lidského potu, zápachy z vaření, pachy po zvířatech apod. Speciální

ventil umožňuje aplikaci spreje po částech nebo vcelku.

Po aplikaci zůstává příjemná vůně mentol-eukalyptus.

APLIKACE:
AIR CO & INTERIOR REFRESHER se používá zejména v opravovnách

a autoservisech se zaměřením na údržbu a čištění klimatizací vozidel.

Často se používá ve vestibulech budov, společenských místnostech,

šatnách, tělocvičnách, toaletách, v prostorech, kam pronikají pachy 

z vaření jídel, v uzavřených prostorech s vyšší koncentrací zvířat

apod. 

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1/ Vyndejte pylový filtr. 2/ Vysušte výparník po dobu 10 minut (nastartujte motor, vypněte klimatizaci, nastavte

vnitřní cirkulaci vzduchu, maximální teplotu a maximální otáčky ventilátoru). 3/ Po vysušení výparníku přepněte

ovladač teploty na maximálně studenou teplotu. 4/ Dózu s AIR CO & INTERIOR REFRESHER dobře protřepte 

a postavte na podlahu vozidla v místě spolujezdce. 5/ Aktivujte sprej stisknutím stříkací hlavy až pod zarážku

(dokud se nezajistí). 6/ Sprej se začne automaticky vyprazdňovat. 7/ Zavřete všechna okna a dveře. 

8/ Po vyprázdnění nádobky nechte mlhu cirkulovat ve vozidle po dobu 10 minut. Ventilátor nechejte běžet.

9/ Otevřete dveře a okna a vozidlo nechte odvětrat po dobu asi 10 minut.

Aplikace spreje po částech: pro aplikaci spreje po částech opakovaně aktivujte aplikační trysku tak, aby nedošlo

k jejímu zablokování zarážkou.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: bez barvy

Zápach: jemně alkoholový + parfém mentol-eukalyptus

Zápalná teplota: 240 °C

Bod vzplanutí: <0 °C

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,71 g/cm3  

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 709,5 g/l produktu

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 99,5

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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