SYSTAC BV
Tel.: (+31)497 - 38 48 47
E-mail: inf o @s yst ac.nl

Rootven 10
5531 MB BL A DE L
The N etherl a nds

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Airco Cleaner Citrus
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Onaangenome geuren die in een vochtige
omgeving ontstaan, b.v. als het air
conditioningsysteem langere tijd niet wordt
gebruikt, worden geneutraliseerd.
De eventueel vrijkomende geuren tijdens het
afbreken van de schimmels worden door een
odeur afgeschermd.
Schimmels en sporenelementen, die o.a
allergieën en astma kunnen veroorzaken,
worden verwijderd.
Schimmels en sporenelementen vinden een
voedingsbodem in een vochtige omgeving
zoals op de buitenzijde van de verdamper van
een airconditioningsysteem. Als het interieur
van de auto slecht geventileerd wordt is een
muffe lucht waarneembaar en de bekleding
van de auto vormt een soortgelijke
voedingsbodem voor microorganismen.

Systac Airco Cleaner Citrus is een special
reinigingsproduct dat een antimicorbisch agens
bevat dat schimmels en sporenelementen verwijdert.
Dit antimicrobisch agens is, indien volgens
voorschrift toegepast, veilig in gebruik voor mens en
die ren heft geen nadelig effect op de onderdelen
van het te behandelen airconditioningsysteem.
Overtollige nevel die op het dashboard of op de voorruit is
gekomen met een vochtige doek wegnemen.

Gebruiksaanw ijzing
Start de motor en sluit alle ramen. Zet de airco in de
circulatiestand en de recirculatie aan. Selecteer de laagst
mogelijke temperatuur en schakel de hoogste
ventilatiestand in. Plaats de spuitbus op een vlak gedeelte
van de vloer (tip: op een oude speaker, deze is
magnetisch) aan de passagierszijde, dus danig, dat de
uitstromende nevel tussen de passagiersstoel en dashboard
op kan stijgen. Druk de atomiseerbutton in, verlaat het
voertuig en sluit het portier. Door de speciale
atomiseerbutton wordt de spuitbus automatisch leeg
gespoten. Na +/- 5 min. is de gehele inhoud van de spuitbus
verneveld en via circulatie verdeeld over het interieur en het
gehele airconditioningsysteem. Als de spuitbus leeg is
moeten de deuren nog 10 min gesloten blijven, waarbij de
lucht blijft circuleren om het product op de te behandelen
plaatsen te laten inwerken. Zet de motor a fen laat de auto
een kwartier met gesloten ramen staan. Open daarna alle
ramen en laat de auto 5 minuten ventileren alvorens met de
auto te gaan rijden.
NB: Als de atomiseerbutton geactiveerd is, blijft deze open
staan! Om de verneveling te onderbreken, de buitenzijde
van de spuitmond krachtig samenknijpen!
Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Analyse waarden
Soortelijk gewicht bij 20C

g/ml

Beschikbare verpakkingen

SYS-ACF-96127 – 250ML

Airco Cleaner
0.99

ASTM
D4052

