FRIONETT® CARCLIM
(3314203)
A FRIONETT® CARCLIM speciálisan a gépjárművek klímarendszereinek tisztítására és
fertőtlenítésére kifejlesztett termék. Ez az alkohol bázisú készítmény nem tartalmaz vizet, így
jobb védelmet biztosít az elektromos felszereléseknek, ha ráfolyik az anyag.
A FRIONETT® CARCLIM-hoz mellékelt hosszabbító, mely több irányba permetező
végződéssel rendelkezik. Könnyű alkalmazása lehetővé teszi az egész rendszer
(elpárologtató, légcsatornák, ventilátor, stb.) kezelését a gombák és baktériumok fejlődése
ellen. A FRIONETT CARCLIM megszünteti a rossz szagokat és fertőtleníti légteret.
A FRIONETT® CARCLIM hatásossága az alábbi európai szabványok szerint vizsgált :
Baktériumölő :
Gombaölő
:

NFEN 1040 - NFEN 1276.
NFEN 1275 - NFEN 1650.

Vírusölő anyagot tartalmaz.
A felhasznált hajtógáz (nitrogénmonoxid) nem gyúlékony.

FELHASZNÁLÁS
- Alkalmazása előtt fel kell rázni.
- Tartsa függőlegesen a tetejével felfelé,
- Kattintsa rá a hosszabbítós permetező fejet, határozottan megnyomva a tetejét,
- Rövid, néhány másodperces lenyomásokkal használja.
➢Kezelés kívülről (motorházból)
- Kapcsolja ki a klímaberendezést és vegye ki a pollenszűrőt,
- Indítsa be a motort alapjáraton,
- Állítsa a szellőzést « külső levegő beszívás » üzemmódba, maximális hűtéssel és
ventilátor sebességgel,
- Permetezze a kondenzátorra és ventilátorra,
- Kapcsolja le a szellőzést és a motort,
- Hagyja hatni 3-4 percen át,
- Szerelje vissza az alkatrészeket,
- Jól szellőztesse ki az utasteret,
- Várjon 30 percet mielőtt újra üzemeltetné a berendezést.

➢Kezelés belülről (utastér)
- Indítsa be a motort alapjáraton,
- Állítsa a szellőzést « belső levegő keringetés » üzemmódba, maximális hűtéssel és
ventilátor sebességgel,

- Permetezze a légbeszívó nyílásba (általában a műszerfal alatt található az utas
vagy a vezető lábánál) a hosszabbító segítségével,
- Kapcsolja le a szellőzést és a motort,
- Hagyja hatni 3-4 percen át,
- Jól szellőztesse ki az utasteret,
- Várjon 30 percet mielőtt újra üzemeltetné a berendezést.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Lásd a Biztonsági Adatlapot.

KISZERELÉS
- 125 ml nettó töltet
- Egy dobozban 12 spray és 12 permetező fej van.

ILLAT
Mentolos

FIGYELMEZTETÉS A FELHASZNÁLÓKNAK
A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi
esetben sem kötelez minket felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira vonatkozó előírások
megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére.
A DEHON SERVICE GARANTÁLJA, HOGY TERMÉKEI MEGFELELNEK AZ ELADÁSI ELŐÍRÁSOKNAK.
Az információk nem helyettesíthetik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes felhasználási területeken való
használhatóság megállapítása érdekében.
A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg szükséges jóváhagyások megszerzéséről.
A felhasználó győződjön meg arról, hogy birtokában van-e e dokumentáció legutolsó verziója, cégünk minden további
információval rendelkezésére áll.
A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és semmi esetben sem kötelezi a Cool4u Kft.-t felelősségvállalásra.

