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Informações sobre o produto
Produto de limpeza do ar condicionado
Descrição
Líquido de limpeza destinado a libertar sem
desmontagem os sistemas de ar condicionado de
automóveis de passageiros, utilitários, de autocarros e
domésticos de fungos e bactérias como, p. ex.,
legionelas. Deixa um odor fresco e agradável após a
limpeza. Utilizar cuidadosamente os produtos
biocidas. Antes de utilizar, ler sempre o rótulo e as
informações do produto.

abrir a janela durante o processo de
limpeza. Durante a limpeza, evite inalar os
vapores. Verifique se a abertura de saída
da água de condensação se encontra
desimpedida. Deixar secar a superfície do
evaporador durante 10 minutos com o
motor em funcionamento de acordo com os
seguintes ajustes de calefacção e
ventilação: Desligar o ar condicionado e
regular para recirculação de ar. Regular o
interruptor da distribuição de ar para a
zona dos pés. Rodar o botão da
temperatura e da ventilação para o
máximo.

Características
-

elimina fungos e bactérias
limpeza dos canais de entrada de ar
elimina o cheiro a mofo
garante ar fresco e limpo
cria uma película de protecção
possui uma aprovação microbiológica

Dados técnicos
Solvência em água

mixable

Base

disinfectant, odour
remover

Côr / aspecto

colourless

Ponto de inflamação

n.a.

Forma

aerosol, liquid

Odor

characteristic

Valor ph

7

Tempo mínimo de
conservação na embalagem
original fechada

24 Monate

Limpar o ar condicionado:

introduzir a sonda do agente de limpeza na
direcção do evaporador (meio do veículo)
(consulte as instruções relativas ao veículo
em Ar condicionado–instruções de limpeza:
LIQUI MOLY (liqui-moly.com)). Accionando
o agente de limpeza e movimentando a
sonda de um lado para o outro, o
evaporador vai ficando enxaguado e limpo.
Deixar actuar o líquido de limpeza durante
aprox. 15 a 20 minutos. Ajustar o sistema
de calefacção e de ventilação da mesma
forma que antes da limpeza e deixar secar
o evaporador durante um período de 10
minutos. Substituir o filtro de pó e de
pólen.

Campos de utilização
Adequado para a limpeza e desinfecção de sistemas
de ar condicionado de veículos ligeiros de
passageiros, veículos utilitários, autocarros e
domésticos.

Utilização
Pacotes individuais:
uma lata é suficiente para um veículo ou um ar
condicionado. Respeitar as recomendações de
manutenção dos fabricantes dos veículos relativas à
limpeza do ar condicionado. Se não existir qualquer
recomendação do fabricante do veículo para um
determinado modelo, proceder de acordo com as
recomendações de aplicação da LIQUI MOLY. No caso
de veículos utilitários, autocarros e ar condicionados
domésticos, o líquido deve ser aplicado sobre a
superfície do evaporador o mais directamente
possível.
Recomendação de aplicação da LIQUI MOLY:

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

Nota: caso se tenha entornado algum produto, limpar
o excesso com um pano húmido ou água.

Embalagens disponíveis
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250 ml Lata Aerossol 4087
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

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

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

