
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

Dezinfekce klimatizací a
vzduchotechniky
Viro Air Fresh Plus
300 ml / 2897-302

Viro Air Fresh Plus se používá k hygienickému
čištění sacího a ventilačního potrubí v
klimatizačním systému vozidla. Eliminuje a
preventivně působí proti nepříjemným pachům
a má dlouhotrvající účinek pohlcující zápach,
deodorant a osvěžující účinek.
pomocí kapilární trubice se sprej dostane přímo do
ventilačního systému
dlouhotrvající likvidace bakterií
zanechává svěží citrusovou vůni
obsah vystačí až na tři použití
báze: alkohol
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Pokyny k použití
Použití: zapněte zapalování, vypněte ventilátory čerstvého vzduchu a topení, otevřete ventilační klapky. Vypněte
zapalování. Nastříkejte přímo do sacího a ventilačního potrubí zvenčí a zevnitř pomocí kapiláry. Nechte působit
10–15 minut a poté jeďte větrat na krátkou vzdálenost (přibližně 2 minuty). NEBEZPEČÍ! NEZAPÍNAJTE NA
FOUKAČI !!! Poté nastavte klimatizaci a ventilaci jako obvykle. POZNÁMKA! Klimatizační a ventilační systémy
bez zápachu pouze při pravidelném preventivním používání. (Alespoň dvakrát ročně). Jedna plechovka stačí pro
3 aplikace. Tento produkt doplňuje náš čistič výparníku klimatizace „Viro Vaporizer“ (položka č. 2897-303)! 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
Čištění větracích kanálů v interiéru vozidla u osobních automobilů a užitkových vozidel.

technická data
Obsah: 300 ml
Forma: aerosol
Zápach: citrusový
Biocid: registrační číslo N-44670


