
Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za
wynik w konkretnym przypadku, ze względu na dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.

Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów. Modyfikacje i dalsze zmiany zastrzeżone.

Instrukcja techniczna

Neutralizator nieprzyjemnych
zapachów
Aerofit Plus
1 litr / 2000-309-2

Aerofit Plus jest silnie skoncentrowaną
emulsją, opracowaną specjalnie do usuwania
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz pojazdu.
Receptura absorbująca wonie nie przytłumia
zapachów, ale neutralizuje je skutecznie i trwale.
Aerofit Plus można stosować na wszystkich
znanych materiałach we wnętrzu pojazdu.
Może być stosowany na wszystkich znanych
podłożach tekstylnych we wnętrzach pojazdów
oraz w kanałach wentylacyjnych bez czujników
skutecznie i trwale neutralizuje wszelkie
nieprzyjemne zapachy, takie jak nikotyna
nie zawiera rozpuszczalników
można przetwarzać za pomocą konwencjonalnej
butelki z rozpylaczem lub butelki z rozpylaczem z
pompką ciśnieniową
można również bardzo łatwo przetwarzać
w odkurzaczu do czyszczenia na mokro lub
nebulizatorze
nie zawiera silikonu

Normfest Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 4/10
60-449 Poznań
Tel.: +48 61 8 439 140
Fax: +48 61 8 439 142
e-mail: info@normfest.pl
www.normfest.pl
www.normfest-shop.pl

Wskazówka robocza
Sposób użycia: Wlać produkt do spryskiwacza ręcznego lub ciśnieniowego, uzupełnić wodą w stosunku maks.
1:50, spryskać wyczyszczone wcześniej pokrowce, dywaniki, podsufitkę itp. i pozostawić do wyschnięcia. Aerofit
Plus można również wlać do zbiornika odkurzacza piorącego.

Proporcje mieszania: można rozcieńczyć maksymalnie do 1:50 (np. przy aplikacji za pomocą spryskiwacza
ręcznego)
Zapach: jabłkowy

Informacji tych udzielamy w dobrej wierze na podstawie przeprowadzonych przez nas prób i doświadczeń
praktycznych. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za wynik w konkretnym przypadku, ze względu na
dużą liczbę zastosowań oraz leżące poza zasięgiem naszego wpływu warunki przechowywania i przetwarzania.
Zalecamy w każdym przypadku przeprowadzenie własnych prób i testów.

zakresy zastosowania
Aero-Fit można stosować na wszystkich znanych podłożach we wnętrzu samochodu jak i w wywietrznikach,w
których nie ma wbudowanych czujników

Dane techniczne
zawartość:1 litr                             zapach:jabłkowy                             kolor:biały                                       wartość
pH:neutalny                     trwałość:24 miesiące


