SPREJE

KLIMASOL®
KLIMASOL® je velmi účinný fungicidní a bakteriální
pěnový čistič, který se používá na čistění všech druhů
klimatizací. Dokonale je dezinﬁkuje a odstraňuje
nepříjemný zápach.

POUŽITÍ
KLIMASOL® je unikátní čisticí pěna, která zajišťuje rychlé a efektivní vyčištění všech výparníkových systémů nebo
potrubí klimatizací. Díky speciálnímu složení výrobku může být klimatizace používána již za krátkou dobu po vyčistění,
přičemž zanechává čerstvou a příjemnou vůni.

VÝHODY
unikátní čisticí pěna

účinná desinfekce

odstraňuje nežádoucí zápach

čistí všechny druhy klimatizací

NÁVOD K POUŽITÍ
Odstraňte pylový nebo prachový ﬁltr ze sání klimatizace. Nastavte ovládání ventilace na studený vzduch a zapněte
ventilátor na plný výkon. Dózu před použitím lehce protřepejte. Prodlouženým aplikátorem stříkejte KLIMASOL® do sání
klimatizace po dobu 5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet cca 5 min. Nastavte ovládání ventilace na vnitřní cirkulaci
vzduchu, KLIMASOL® stříkejte do otvoru sání vnitřní cirkulace vzduchu asi 5–10 sekund. Vnitřní cirkulaci nechejte běžet
cca 1 min. Pak nastavte regulaci teploty na maximum a KLIMASOL® stříkejte do otvorů sání vzduchu vnitřní cirkulace asi
5–10 sekund. Klimatizaci nechejte běžet asi 2 minuty, pak ji vypněte. Potom stříkněte malé množství pěny do všech
vyústění klimatizace v interiéru vozu. Nastavte ovládání ventilace na studený vzduch a zapněte ventilátor na plný výkon.
Vypněte ho až po úplném vysušení pěny z topných kanálů. KLIMASOL® je rovněž vhodný pro čištění klimatizačních
jednotek v průmyslu i v domácnostech.

BEZPEČNOST PRÁCE
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KLIMASOL®
TECHNICKÁ DATA
Barva

bezbarvý

Bod vzplanutí

–63 °C

Skupenství (20 °C)

aerosol

Tenze par (20 °C)

624,87 mm Hg

Samozápalnost

nejnižší hodnota je 278 °C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

200 650

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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