SPRAYS

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.

USAGE
KLIMASOL® je unikátní čisticí pěn a, 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.

BENEFITS
unikátní čisticí pěna

účinná desinfekce

odstraňuje nežádoucí zápach

čistí všechny druhy klimatizací

USER MANUAL
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 j i 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.
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KLIMASOL®
TECHNICAL 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

CONTENT

STOCK NUMBER

400 ml sprej

200 650

All products of NOVATO ® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classiﬁed, marked and equipped with
safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is
freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO ®
products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and
handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and
conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to
perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the
hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO ® spol. s.r.o. guarantees the declared
quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.
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