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Reiniger voor Airconditioningsystemen
Beschrijving
Reinigingsvloeistof, om in airconditioners van personenauto's, bedrijfsauto's, bussen en van huizen zonder demontage eenvoudig en effectief schimmels en
bacteriën zoals legionella te verwijderen. Laat na het
schoonmaken een aangename frisse geur achter. Biocide producten voorzichtig gebruiken. Vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Eigenschappen
- vernietigt schimmels en bacteriën
- reiniging van de luchtinlaat kanalen
- verwijdert muffe geur
- zorgt voor een frisse, schone lucht
- vormt een beschermlaag
- verhoogt het rijcomfort
- microbiologische goedkeuring aanwezig

Technische gegevens
Basis

Desinfektionsmittel,
Geruchshemmer,
Duftstoffe / disinfectant,
odour remover,
fragrances

Kleur / uiterlijk

farblos / colourless

Dichtheid bij 20 °C

1,0 g/ml

Geur

Zitrone / lemon

Vorm

flüssig / liquid

houdbaarheid

24 Monate in original
verschlossenen Gebinden
/ 24 months in original
sealed containers

Gehalte oplosmiddelen

0%

ph-waarde

7

Minimumhoudbaarheid bij 24 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor reiniging en desinfectie van klimaatregelingen in personen- en bedrijfswagens, bussen en
huis.

Gebruik
Portieverpakking:
1 liter is voldoende voor een voertuig of airconditioning. Indien er een service-aanbeveling van de fabrikant voor het reinigen van de airconditioning bestaat,
dan moet deze worden nageleefd. Is er geen typespecifiek van de autofabrikant, dan moet volgens de
LIQUI MOLY gebruiksaanbeveling te werk worden gegaan. Bij airco-installaties van bedrijfsauto, bussen
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en van huizen de reinigingsvloeistof mogelijk direct op
het oppervlak van de verdamper spuiten.
LIQUI MOLY-Gebruiksaanbeveling:
- Tijdens het reinigingsproces de ramen openen. Vermijd tijdens de reiniging het inademen van dampen.
- Controleer of de condenswater afvoeropening vrij is
- Verdamperoppervlak met de volgende verwarmingen ventilatie-instelling gedurende 10 min. bij draaiende motor drogen: Airconditioning uitschakelen en
op de circulatiestand zetten. Luchtverdelingsschakelaar op voetruimte instellen. Temperatuurregelaar en keuzeschakelaar ventilator op max. draaien.
Airconditioning reinigen:
- Sonde van het reinigingspistool in richting verdamper (midden van het voertuig) inbrengen. (Zie voertuig-specifieke handleiding op www.liqui-moly.biz).
- Door het bedienen van het reinigingspistool en het
voorzichtig heen en weer bewegen van de spuitsonde wordt de verdamper grondig gespoeld en gereinigd.
- Reinigingsvloeistof tussen 15 en 20 min. laten inwerken.
- Verdamperoppervlak met dezelfde instelling van de
verwarming- en ventilatie-installatie als voor de reiniging gedurende een periode van 10 min. drogen.
- Stof- en pollenfilter vernieuwen en plaatsen.
Opmerking: Eventueel gemorste reiniger met een
vochtige doek en water opnemen.

Verpakking
1 l Jerrycan kunststof

4091
D-GB-F-I-E-P

5 l Jerrycan kunststof

4092
D-GB-F-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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