
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 výparníku
klimatizace
Viro Vaporizer
400 ml / 2897-303

Viro Vaporizer se používá k hygienickému čištění
výparníku klimatizačního systému vozidla. V
závislosti na použití je výparník klimatizačního
systému v každém automobilu povrchově potažen
vrstvou nečistot, což vytváří živnou půdu pro
bakterie produkující zápach. Při proudění vzduchu
se spóry dostanou do interiéru vozu a působí
na cestující nepříjemnými pachy. Náš produkt
odstraňuje tuto živnou půdu a působí proti ní
preventivně.
čistí a dezinfikuje výparník klimatizace
trvale likviduje zárodky, bakterie a plísně
předchází novému usídlení mikroorganismů
Odstraňuje nepříjemný zápach
zajišťuje zdravý a voňavý vzduch ve vozidle
vč. 60 cm dlouhé hadice s rotorovou tryskou pro
čištění výparníku
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Pokyny k použití
Použití: vypněte zapalování. Vyjměte pylový filtr. Důkladně protřepejte plechovku a pomocí přiložené aplikační
hadice zcela namočte výparník klimatizace přes přístupové body klimatizačního systému a aplikujte cca 50
sekund. Nechejte produkt působit 5 minut a poté nainstalujte nový pylový filtr. POZNÁMKA! Klimatizační systémy
bez zápachu pouze při pravidelném preventivním používání. (Alespoň jednou ročně). Jedna plechovka stačí pro
jednu až tři aplikace. Tento produkt dokonale doplňuje náš systém čištění a ventilace „Viro Air Fresh Plus“ (položka
č. 2897-302)! 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
Dezinfekce výparníku na osobních a užitkových vozidlech.

technická data
Nádoba: 400 ml
Barva: bezbarvý
Tlak v aerosolu (20 ° C): ~ 4000 hPa
Hnací plyny: dimethylether
Hustota (aktivní složka): 0,93 g / ml
Biocid: registrační číslo N-44671


