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Air Co Cleaner Citrus
čistič klimatizace

CHARAKTERISTIKA:
AIR CON CLEANER CITRUS je příjemně aromatizovaný, vysoce účinný 

čistič všech klimatizačních systémů. Bohatá pěna obsahuje aditiva a lehké 

přísady rozpouštědel, které zaručují dokonalé odstranění nečistot 

(mechanické nečistoty, bakterie, plísně a houby), které se usazují 

v klimatizačních systémech, kde způsobují nepříjemný zápach a jsou často 

příčinou slzení či celkového podráždění dýchacích cest. Po aplikaci zůstává 

příjemná svěží vůně.

APLIKACE:
AIR CON CLEANER CITRUS odstraňuje nečistoty, souvisejí s 

nepříjemným zápachem, které mohou způsobit nachlazení, slzení a 

podráždění dýchacích cest ze všech klimatizačních systémů, jako jsou auta, 

domy, kanceláře, obchody, sklady, atd.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
(podrobný popis viz příbalový leták):

1. Vypněte klimatizaci na několik minut, aby nebyl výparník studený a vlhký.
2. Odstraňte součásti, které by mohly být v průběhu čištění poškozeny.

3. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

4. Použijte prodloužený aplikátor pro optimální čištění zavedením co nejblíže k výparníku. 

5. K čištění použijte max. 1 sprej v závislosti na velikosti systému. 

6. Pěnu nechte působit alespoň 15 minut.

7. Pro dobré odvětrání nechte ventilátor běžet při nízké intenzitě po dobu 5 minut.

SPECIFIKACE:
Vůně: ovocný po citrusech

Barva: bezbarvý

VOC: 602,4 g/l

Hustota: 0,86 g/cm

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců 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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AIR CO CLEANER CITRUS CHACCC 300 ml CH80053 3402 9090

UPOZORNĚNÍ:
během procesu čištění klimatizace otevřete všechny dveře a okna 

automobilu z důvodu dobrého odvětrání interiéru. Vyhněte se vdechování 

výparů během čištění.


