
 KIT HIGIENIZAÇÃO AUTO

Art.-Nr. 0892 764 999
 Qt./Emb.  1/12

 Conteúdo do kit 1 Espuma de desinfeção A/C 100 ml
1 Newtrol A/C 100 ml
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 Kit de limpeza e higienização do 
sistema de ar condicionado e do 
habitáculo das viaturas . 

Prático kit 
Composto por 1 Espuma de desinfeção 
de condutas A/C e 1 Newtrol A/C 
para neutralização dos odores.

Limpeza e desinfeção do 
sistema A/C e habitáculo
 Previne problemas respiratórios e 
alérgicos derivados da contaminação 
por bactérias, germes ou outros 
microorganismos.

 Dose única por veículo
Facilidade de contabilização dos custos 
inerentes à limpeza do veículo.

 Aplicação rápida e económica
Não é necessário desmontar 
componentes do sistema de ar 
condicionado e ambas as embalagens 
são de simples e rápida aplicação: 
Espuma com sonda para aplicação 
pelos ventiladores e Newtrol com 
válvula especial de descarga total.

Higienização aconselhada da 
viatura
 Este serviço de limpeza e desinfeção 
deverá ser feito cerca de 2 vezes por 
ano. 

 Recorrendo à sonda, esvaziar 
a totalidade do conteúdo da 
lata de forma repartida entre os 
ventiladores.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar 
responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, 
às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. 
Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Aplicação da Espuma de desinfeção A/C

 Aguardar 5 minutos, arrancar o 
motor e ligar o sistema de A/C 
em recirculação.

 Fechar as portas e manter o 
veículo fechado durante 10 
minutos. Após esse período 
abrir as portas e ventilar.

 Arrancar o motor e ligar 
o sistema de A/C em 
recirculação.

Aplicação do Newtrol A/C

 Colocar o produto na vertical 
sobre o tapete, direccionado 
à conduta de aspiração, com 
inclinação de 30º aprox.

 Fechar as portas e manter o 
veículo fechado durante 20 
minutos. Após esse período 
abrir as portas e ventilar.


