
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

Środek do czyszczenia
klimatyzacji i wentylacji
Viro Air Fresh Plus
300 ml / 2897-302

Viro Air Fresh Plus służy do higienicznego
czyszczenia kanałów dystrybucji powietrza
w układzie klimatyzacji pojazdu. Likwiduje
nieprzyjemne zapachy i zapobiega ich
powstawaniu, posiada długotrwałe działanie
dezodoryzujące, odświeżające i absorbujące
zapachy.
spray jest podawany bezpośrednio do układu
wentylacyjnego za pomocą kapilary
długotrwałe niszczenie bakterii
pozostawia świeży, cytrusowy zapach
Treść wystarcza na maksymalnie trzy aplikacje
Baza: alkohol
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Włączyć zapłon, wyłączyć dmuchawę świeżego powietrza i dmuchawę nagrzewnicy powietrza,
otworzyć nawiew powietrza. Wyłączyć zapłon. Rozpylić preparat za pomocą rurki kapilarnej bezpośrednio do
kanałów nawiewu i zasysania powietrza od zewnątrz i wewnątrz. Odczekać ok. 10-15 minut i następnie w celu
wywietrzenia przejechać krótki odcinek (ok. 2 minuty).
UWAGA! NIE WOLNO PRZY TYM WŁĄCZAĆ DMUCHAWY!!! Następnie ustawić jak zwykle klimatyzację i
wentylację.
WSKAZÓWKA! Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne bez nieprzyjemnych zapachów tylko w przypadku
regularnego prewencyjnego stosowania. (Co najmniej 2 razy w roku). Jedno opakowanie wystarcza na trzykrotne
zastosowanie.
Produkt ten uzupełnia optymalnie nasz preparat do czyszczenie parownika klimatyzacji „Viro Vaporizer“ (nr art.
2897-303)!
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.


