Aircon rensekit
Rengørings- og rensesæt til bilens aircondition og
kabine.
Praktisk sæt
Består af 1 desinfektionsskum til A/C-kanal og 1 Newtrol
A/C til lugtneutralisering.
Rengøring og desinfektion af A/C-systemet og
kabinen
Forebygger luftvejsproblemer og allergier på grund af
forurening med bakterier eller andre mikroorganismer.
Enkelt dosis pr. køretøj
Nem bogføring af omkostninger til rengøring af køretøjer.
Hurtig og omkostningseffektiv anvendelse
Det er ikke nødvendigt at adskille airconditionsystemets
komponenter, og begge pakker er enkle og hurtige at
påføre: Skum med sonde til påføring gennem blæserne og
Newtrol med speciel ventil til fuld udsprøjtning.
Anbefalet rensning af bilen
Denne rengørings- og desinfektionsservice bør udføres ca. to
gange om året.
Antal stykker i sortiment/sæt 2 STK
Produktvægt (pr. vare)
250 g
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Anvendelse

Airconditionanlæg i køretøjer og bygninger.
Instruktioner
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Påføring af A/C-desinfektionsskum
Brug sonden til at tømme hele indholdet af beholderen jævnt fordelt mellem blæserne. Vent 5 minutter, start motoren, og start
airconditionsystemets recirkulation. Luk dørene, og hold bilen lukket i 10 minutter. Åbn derefter dørene, og luk luften ud.
Påføring af Newtrol A/C
Start motoren, og start airconditionsystemets recirkulation. Anbring produktet lodret på måtten, så det vender mod indsugningskanalen og er vippet ca. 30°. Luk dørene, og hold bilen lukket i 20 minutter. Åbn derefter dørene, og luk luften ud.
Disse informationer er kun en anbefaling, der er baseret på vores erfaringer. Vi kan dog ikke påtage os ansvaret for individuelle resultater med dette
produkt på grund af dets mange potentielle anvendelser eller for opbevarings- og anvendelsesforhold, der ligger uden for vores kontrol. Vi anbefaler
altid, at du tester produktet først. Vi garanterer kvaliteten af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og udviklinger.
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