
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

Čistič klimatizace
Viro Dry Shot
100 ml / 2897-304

Viro Dry Shot se používá k rychlému a
hygienickému čištění klimatizačních systémů
vozidel a interiérů vozidel. Eliminuje a preventivně
působí proti nepříjemným pachům a má
dlouhotrvající účinek pohlcující zápach, deodorant
a osvěžující účinek.
jemná a suchá nebulizace
vysoce účinná účinná látka
dlouhotrvající a bakterie neutralizující účinek
příjemná vůně
zcela nový vzorec
jedna plechovka je dimenzována pro jedno použití
v interiéru vozidla.
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Pokyny k použití
Použití: Vypněte klimatizaci a zapněte režim recirkulace. Nastavte ventilaci na maximum a vyberte úroveň nízké
teploty. Vložte plechovku do schránky na obalu a umístěte ji otvorem směřujícím šikmo nahoru na vzduchovou
trysku v prostoru pro nohy spolujezdce. Aktivujte stříkací hlavu, zavřete dveře vozidla a počkejte přibližně 10 minut.
Po vyprázdnění plechovky vnitřek pečlivě vyvětrejte.

DŮLEŽITÉ! Krabice je určena pro použití v interiéru vozidla! Nikdy nepoužívejte několik dávek najednou nebo
jednu po druhé!
Přímý kontakt účinné látky s citlivými povrchy uvnitř vozu může způsobit poškození, a proto je třeba se mu vyhnout.

POZNÁMKA! Klimatizační systémy a interiéry vozidel bez zápachu pouze při pravidelném preventivním používání.
(Nejméně dvakrát ročně)

S touto poznámkou vám chceme podle našich nejlepších znalostí poradit 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.

Respektujte prosím technický list na www.normfest.com

technická data
Je-li to nutné, co nejdříve ve stejném vozidle další aerosolová nádoba tohoto typu
používat pouze po dobrém větrání, jinak hrozí nebezpečí vznícení směsí uvnitř vozidla.

Důležitá poznámka:
Přímý kontakt účinné látky / stříkacího paprsku s citlivými povrchy uvnitř vozidla
může vést k poškození, jako je změna barvy, delaminace atd., a proto by se mělo používat
je třeba se vyhnout.

Technické specifikace:
Obsah 100 ml
Bezbarvý, čirý
Tlak (20 ° C) 2700 hPa
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Propan / butanový pohon
Ethylalkohol, deodorační přísady, vonné látky
Hustota (aktivní složka) (20 ° C) 0,80 g / ml
Aerosol typu produktu

Bezpečnostní instrukce:
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo identifikační řetězec.
Udržujte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek.
Z tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných typů zdrojů vznícení
drž se dál. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj vznícení. Ne
propíchnout nebo spálit, a to i po použití. Chraňte před slunečním zářením a
nevystavujte teplotám vyšším než 50 ° C

U Viro Dry Shot se používá velmi speciální pohonná látka, která podporuje jemné zamlžení. Spojením nově
vyvinuté receptury spolu s hnacím plynem se nám podařilo získat extrémně nízké označení produktu. Na nádobě s
aerosolem je pouze „symbol plamene“.


