CLC
VÝKONNÝ ČISTIČ
KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK
• ideálny na čistenie klimatizačných
a vykurovacích systémov
• okamžitý a dlhodobý účinok.
• osviežujúca citrusová vôňa
• účinný do 5 minút

CLIMA CLEANER
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
CLIMA CLEANER je prípravok proti hubám
a plesniam v spreji.
CLIMA CLEANER bol vyvinutý na elimináciu húb
a baktérií, je použiteľný na všetkých druhoch
materiálov napr. sanitárneho vybavenia,
systémov vykurovania, zvlhčovačov vzduchu
pre automobilový a priemyselný sektor.

Účinok prípravku CLIMA CLEANER je okamžitý a má
dlhodobý účinok.
CLIMA CLEANER je kombináciou molekúl s aktívnymi
zložkami kvartérnych amónnych solí rozpustených v
alkoholovom roztoku.
CLIMA CLEANER je dodávaný so špeciálnym adaptérom,
ktorý zaisťuje rovnomernú a účinnú aplikáciu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
CLIMA CLEANER 5l
Fyzikálne vlastnosti: kvapalina
Farba: bezfarebný
Vôňa: morský vánok
Hustota pri 20 °C: 0,8 kg/l
Teplota vzplanutia: > 21°C
Rozpustnosť vo vode: miešateľný
Riedenie: v izopropyl- alebo etylalkohole v pomere:
50% (navrhovaný) do 70% (maximálny pomer riedenia)

CLIMA CLEANER Aerosol:
Fyzikálne vlastnosti: aerosol
Vôňa: citrusová
Hustota pri 20 °C: 0,61 kg/l
Rozpustnosť vo vode: miešateľný
Obsah VOC: 98,6 %
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

APLIKÁCIA A POUŽITIE
• Čistenie a ošetrovanie systémov klimatizačných
jednotiek, zdravotno-technického vybavenia,
systémov ohrievania vzduchu, zvlhčovačov,
dielní, kancelárií a obydlí...
Číslo produktu
T902112
T902122

Názov produktu
Clima Cleaner
Clima Cleaner

UPOZORNENIE
Všetky informácie, vrátane obrázkov, sú uvedené
s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je
vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom
vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na
vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto
informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne
použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS
Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných
predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom
prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody
alebo
za
škody
spôsobené
nesprávnym
používaním alebo predajom výrobku inému
zákazníkovi.

ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
WWW.TECH-MASTERS.EU/SK

• Všetky miesta s nainštalovanými klimatizačnými
systémami a systémami ohrievania vzduchu.

Obsah
400 ml
5l

Sekcia
ČISTENIE A ODMASŤOVANIE
ČISTENIE A ODMASŤOVANIE

