
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Technický  list

Odstraňovač zápachu
Aerofit Plus
1 litr / 2000-309-2

Aerofit Plus je vysoce koncentrovaná emulze, která
byla speciálně vyvinuta k odstranění nepříjemných
pachů z interiéru vozidla. Formulace pohlcující
zápach nepokrývá pachy, ale efektivně a udržitelně
je neutralizuje. Aerofit Plus lze použít na všechny
známé látkové podklady v interiérech vozidel.
použití na všech známých látkách používaných
v interiérech vozidel a do ventilačních otvorů bez
senzorů
účinně a trvale neutralizuje všechny nepříjemné
pachy, jako je např. nikotin
neobsahuje rozpouštědla
lze nanášet běžným sprejem nebo z lahvičky
s pumpičkou
snadné použití i pomocí mokrého vysávání nebo
rozprašovačů
bez silikonu
s vůní zeleného jablka
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Pokyny k použití
Aplikace: Nalijte produkt do ručního nebo tlakového postřikovače se směsí až do maxima 1:50 a nastříkejte na
předčištěné kryty, koberce, čalounění stropů atd. A nechejte zaschnout. Aerofit Plus lze také přidat do čisticí
nádrže mokrého vysavače. Poměr míchání: lze ředit až 1:50 (např. Při použití v ručním rozprašovači) Zápach:
jablečný
Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností.
Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu
aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití
Aerofit lze aplikovat na všechny známé materiálové podklady interiéru vozidla, jakož i do větracích šachet, ve
kterých nejsou zabudovány žádné snímače.

technická data
Obsah: 1 litr
Vůně: jablko
Barva bílá
Hodnota ph: neutrální
Doba použitelnosti: 24 měsíců


