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ΣΠΡΕΪ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ειδικό καθαριστικό για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση 
κλιματιστικών αυτοκινήτων.

Απολυμαίνει, καθαρίζει και προ-
στατεύει
• Καταπολεμά τους μύκητες, τα βακτή-

ρια και τους ιούς με ασφάλεια
• Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τις 

δυσάρεστες οσμές
• Αποτρέπει τις αλλεργικές αντιδράσεις, 

οι οποίες προκαλούνται από βακτή-
ρια και άλλους μικροοργανισμούς

Απευθείας χρήση στον εναλλά-
κτη θερμότητας του κλιματιστι-
κού με πολύ μεγάλο λάστιχο και 
το ειδικό ακροφύσιο
• Δρα μακρόχρονα, απολυμαίνει και 

καθαρίζει απευθείας στο „σημείο δημι-
ουργίας“ 

• Με τον ψεκασμό το καθαριστικό διεισ-
δύει ακόμη και από λιπαρά στρώματα 
μεγάλου πάχους

Ελεγμένη* αποτελεσματικότητα 
από ένα ανεξάρτητο ινστινούτο
• Αποδεδειγμένη εξουδετέρωση βλαβε-

ρών μικροοργανισμών
• Σίγουρη μείωση του πληθυσμού 

μικροοργανισμών, ακόμη και 5 λεπτά 
μετά το χρόνο δράσης

Δεν περιέχει αλογόνα
• Δεν επιβαρύνει τα εδάφη και τα ύδατα 

και αποτρέπει τα προβλήματα με τους 
τοπικούς κανονισμούς αποχέτευσης

* Ο έλεγχος και η αποτελεσματικότητα απολύμανσης πραγ-
ματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς για τον έλεγ-
χο και την αξιολόγηση χημικών μεθόδων απολύμανσης του 
DGHM (Γερμανικός Οργανισμός Υγιεινής και Μικροβιο-
λογίας).

Χρήση
• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και 

τον αερισμό
• Εισάγετε το λάστιχο ψεκασμού στην 

εκροή των συμπυκνωμάτων (βλέπε 
εικόνα)

• Ψεκάστε το μισό περιεχόμενο της φιά-
λης (περ. 30 δευτερόλεπτα) Το περιεχό-
μενο της φιάλης αρκεί για 2 χρήσεις

• Η βρωμιά απομακρύνεται χωρίς πρό-
βλημα από την εκροή

• Αφήστε να δράσει τουλάχιστον 
10 λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία 
το κλιματιστικό

Σύσταση
Συστήνουμε, να πραγματοποιείτε τουλάχι-
στον μία φορά το χρόνο τον καθαρισμό 
και την απολύμανση του κλιματισμού

Συσκευασία Περιεχ. Kωδ. αρ. Συσκ./Tεμ.
Σπρέι απολύμανσης με λάστιχο ψεκασμού* 300ml 0893 764 10 6
Εφεδρικό λάστιχο - 0891 764 12 1

* λάστιχο ΡΕ μήκους περ. 80 cm με ειδικά σχεδιασμένο ακροφύσιο. Κάθε φιάλη σπρέι διαθέτει δικό της λάστιχο ψακασμού

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις για τον έλεγχο της 
συμβατότητας του υλικού. Πρέπει να τηρηθούν οι υποδείξεις καθαρισμού και φροντίδας του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.
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