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Klima Fresh
Περιγραφή
Εξαφανίζει πολύ γρήγορα (περ. 10 λεπτά) δυσάρεστες
οσμές, που προκαλούνται από βακτηρίδια και μύκητες
σε συστήματα κλιματισμού, αεραγωγούς ή σε καμπίνες
αυτοκινήτων. Εύκολος χειρισμός, χωρίς αφαίρεση του
φίλτρου γύρης ή/και σκόνης. Αφήνει ένα ευχάριστο
άρωμα φρεσκάδας.

ιδιότητες
- φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα
- απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή της κλεισούρας
- αυξάνει την άνεση λειτουργίας

τεχνικά χαρακτηριστικά
υδατοδιαλυτότητα

löslich / soluble

βάση

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

πυκνότητα στους 20°C

0,943 g/cm³
DIN 51757

Χρώμα / όψη

farblos / colourless

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

36 Μήνες

υπόδειξη
Κατά τη διαδικασία ψεκασμού δεν επιτρέπεται η παραμονή ατόμων μέσα στο όχημα!

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

Πεδίο χρήσης
Για τον καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού και καμπινών οχημάτων.

Εφαρμογή
Πριν από την χρήση του προϊόντος θα πρέπει να στεγνώνετε την επιφάνεια του εξατμιστή με τη βοήθεια του
καλοριφέρ του οχήματος. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να
θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Θέστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στο μέγ. (ζεστό) και το σύστημα
θέρμανσης και αερισμού στον χώρο των ποδιών και λειτουργήστε το 10 λεπτά με μέγ. ισχύ ανεμιστήρα στη λειτουργία ανακύκλωσης. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν
από την χρήση και τοποθετήστε το με τη βοήθεια χαρτονιού στον χώρο εισαγωγής αέρα της εγκατάστασης
ανακύκλωσης αέρα (συνήθως στον χώρο των ποδιών
του συνοδηγού). Ρυθμίστε τον διακόπτη κατανομής
αέρα στον κεντρικό αεραγωγό εισερχόμενου αέρα (επιβάτες) και επάνω (μπροστινό παρμπρίζ). Με κλειστά
παράθυρα, ενεργοποιήστε την κεφαλή ψεκασμού,
βγείτε από το όχημα και κλείστε τις πόρτες. Μετά τον
καθαρισμό, στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή ξανά με τις ίδιες ρυθμίσεις θέρμανσης και αερισμού περ.
10 λεπτά. Τέλος, σβήστε τον κινητήρα και αερίστε καλά
το εσωτερικό του οχήματος για περ. 10 λεπτά με ανοιχτές πόρτες.
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