
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
Viro Dry Shot
100 ml / 2897-304

Viro Dry Shot służy do szybkiego i higienicznego
czyszczenia układów klimatyzacji i wnętrza
pojazdów. Likwiduje nieprzyjemne zapachy i
zapobiega ich powstawaniu, posiada długotrwałe
działanie dezodoryzujące, odświeżające i
absorbujące zapachy.
nebulizacja delikatna i sucha
wysoce skuteczny składnik aktywny
długotrwały efekt neutralizacji zarazków
przyjemny zapach
całkowicie nowa formuła
jedna puszka jest zwymiarowana do jednego
zastosowania we wnętrzu pojazdu
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Wskazówka robocza
Sposób użycia: Wyłączyć klimatyzację i włączyć tzw. obieg wewnętrzny. Ustawić maksymalny nawiew powietrza
i minimalną temperaturę. Włożyć opakowanie aerozolowe do opakowania kartonowego i ustawić na podłodze po
stronie pasażera z otworem skierowanym ukośnie w górę w kierunku kratki wlotu powietrza. Uruchomić głowicę
rozpylającą, zamknąć drzwi pojazdu i odczekać około 10 minut. Po opróżnieniu pojemnika dokładnie wywietrzyć
wnętrze pojazdu.

WAŻNE! Zawartość pojemnika wystarcza do jednego zabiegu odświeżania wnętrza samochodu! Nigdy nie używać
kilku pojemników jednocześnie lub jeden po drugim!
Należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z wrażliwymi powierzchniami wewnątrz pojazdu, gdyż może to
spowodować ich uszkodzenie.

WSKAZÓWKA! Układy klimatyzacji i wnętrza pojazdu bez nieprzyjemnych zapachów tylko w przypadku
regularnego, prewencyjnego stosowania. (Co najmniej 2 razy w roku)

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.

Prosimy przestrzegać wskazówek podanych w technicznej karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:
www.normfest.com


