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Klima Fresh
Descrição
Elimina em pouco tempo cheiros desagradáveis
(aprox. 10 minutos) que surjam em ar condicionados,
canais de ventilação ou habitáculos de veículos devido a bactérias ou fungos. Aplicação fácil sem necessidade de desmontagem do filtro de pólen e pó. Deixa
uma fragrância fresca e agradável.

Características
- garante ar fresco e limpo
- elimina o cheiro a mofo
- aumenta o conforto de condução

Nota
Durante o processo com a cabeça de pulverização não
podem estar pessoas dentro do veículo!

Embalagens disponíveis

Dados técnicos
Solvência em água

löslich / soluble

Base

Alkoholische Lösung mit
Duftstoffen / Alcohol
solution with fragrances

Densidade a 20°C

0,943 g/cm³
DIN 51757

Côr / aspecto

farblos / colourless

150 ml Lata Aerossol

4065
D-GB-I-E-P

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

Tempo mínimo de conser- 36 meses
vação na embalagem original fechada

Campos de utilização
Para a limpeza de sistemas de ar condicionado e habitáculos de veículos.

Utilização
Antes da aplicação do produto, deve secar-se a superfície do evaporador usando a calefacção do veículo. Para tal, deve arrancar-se o motor. Em seguida,
desligar o ar condicionado. Ajustar o interruptor de
temperatura ao máximo (calor) e o sistema de ventilação e calefacção para o espaço para os pés e deixar
em funcionamento no máximo em modo de circulação do ar durante 10 minutos. Agitar bem a lata e colocá-la na zona de aspiração do sistema de circulação de ar (normalmente no espaço para os pés do
acompanhante), fazendo uso da perfuração da caixa
de cartão. Ajustar o regulador da distribuição de ar de
maneira a que os difusores de ar fresco fiquem na posição central (passageiros) e superior (pára-brisas).
Com as janelas fechadas, activar a cabeça de pulverização, sair do veículo e fechar as portas. Após a limpeza, voltar a deixar secar a superfície do evaporador
sob as mesmas condições de calefacção e de ventilação durante aproximadamente 10 minutos. No fim,
desligar o motor e ventilar bem o habitáculo do veículo durante aprox. 10 minutos com as portas abertas.
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