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Πληροφορία προϊόντος
Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού (σπρέι)
Περιγραφή
Υγρό καθαρισμού για τον εύκολο και αποτελεσματικό
καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού χωρίς αφαίρεση
για επιβατικά, επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία
καθώς και οικιακής χρήσης από μύκητες και
βακτηρίδια όπως π.χ. λεγιονέλλα. Αφήνει μετά τον
καθαρισμό ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.
Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων.
Πριν από την χρήση διαβάζετε πάντα την ετικέτα και
τις πληροφορίες προϊόντος.

Κατά τον καθαρισμό, ανοίξτε τα παράθυρα.
Αποφύγετε την εισπνοή των αναθυμιάσεων
κατά τον καθαρισμό. Ελέγξτε εάν είναι
ελεύθερα τα ανοίγματα εκροής
συμπυκνωμάτων. Στεγνώστε την επιφάνεια
του εξατμιστή με την ακόλουθη ρύθμιση της
θέρμανσης και του αερισμού για διάρκεια 10
λεπτών με τον κινητήρα σε λειτουργία:
Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού
και ρυθμίστε το στη λειτουργία
ανακύκλωσης. Θέστε τον διακόπτη
κατανομής αέρα στον χώρο των ποδιών.
Θέστε τον διακόπτη θερμοκρασίας και τον
διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στο μέγιστο.

Ιδιότητες
-

εξολοθρεύει μύκητες και βακτηρίδια
καθαρισμός αυλών εισαγωγής αέρα
απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή της κλεισούρας
φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα
σχηματίζει ένα στρώμα προστασίας
υπάρχει μικροβιολογική γνωμοδότηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά
υδατοδιαλυτότητα

mixable

βάση

disinfectant, odour
remover

Χρώμα / όψη

colourless

Σημείο ανάφλεξης

n.a.

Μορφή

aerosol, liquid

Οσμή

characteristic

τιμή pH

7

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης
σε εργοστασιακά κλειστή
συσκευασία

24 Monate

Καθαρισμός συστήματος κλιματισμού:

Εισάγετε τον καθετήρα του καθαριστικού
προς τον εξατμιστή (κέντρο οχήματος)
(βλέπε οδηγίες για κάθε όχημα στη
διεύθυνση πληροφορίες κλιματισμού: LIQUI
MOLY (liqui-moly.com)). Χειριζόμενοι το
καθαριστικό καθώς και μετακινώντας
προσεκτικά πέρα-δώθε τον καθετήρα
ψεκασμού πλύντε και καθαρίστε σχολαστικά
τον εξατμιστή. Αφήστε το υγρό καθαρισμού
να δράσει μεταξύ 15 και 20 λεπτών.
Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή για
μια διάρκεια 10 λεπτών με την ίδια ρύθμιση
του συστήματος θέρμανσης και αερισμού
όπως πριν από τον καθαρισμό.
Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης και γύρης.

Πεδίο χρήσης
Για τον καθαρισμό και την απολύμανση συστημάτων
κλιματισμού.

Εφαρμογή
Συσκευασία σε δόσεις:
Ένα δοχείο επαρκεί για ένα όχημα ή/και για ένα
σύστημα κλιματισμού. Εάν υπάρχει πρόταση σέρβις του
κατασκευαστή για τον καθαρισμό του συστήματος
κλιματισμού, πρέπει να τηρείται. Εάν δεν υπάρχουν
προδιαγραφές του κατασκευαστή του επιβατικού
οχήματος, πρέπει να ακολουθήσετε την πρόταση
εφαρμογής της LIQUI MOLY. Στα συστήματα
κλιματισμού φορτηγών, λεωφορείων ή οικιακών
κλιματιστικών, ψεκάστε το υγρό καθαρισμού κατά το
δυνατό απευθείας πάνω στην επιφάνεια του εξατμιστή.
Πρόταση εφαρμογής LIQUI MOLY:

Υπόδειξη: Σκουπίστε το καθαριστικό που ενδεχομένως
έχει χυθεί με τη βοήθεια ενός πανιού και με νερό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com
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250 ml δοχείο σπρέι

4087
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.
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