Utilizare profesionala

SOLUTIE PENTRU CURATAREA
ECHIPAMENTELOR DE
CLIMATIZARE (A.C.)
PROPRIETATI: AIRNET este recomandat, in special, pentru curatarea circuitelor de racire. Contine solvenți
polialcooli și inhibitori de coroziune. Este foarte util pentru a elimina toate tipurile de murdarie. Datorita puterii

sale de curatare mare, AIRNET elimină acumulările de murdărie cauzate de fluxul de aer, nicotina,
praf, etc fara eforturi mecanice sau produse agresive - care pot deteriora echipamentul. Acest produs
impiedica proliferarea germenilor sau a altor fermentatori comuni care produc mirosuri urate.
PROPRIETATI FIZICE:
Forma:
Lichida
Culoare: Verde
Miros: De pin (brad)
Densitate: 1.0 gr /cc 20º C
PH 1%:
9.5-10
Neinflamabil

COMPOZITIA CALITATIVA:
Agenti tensioactivi anionici
Agenti tensioactivi cationici
Inhibatori de corozivi
Agenti alcalini
Solventi
Agenti de chelare
Agenti de protectie

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI APLICARE:
AIRNET este folosit pentru a curăța sistemele de aer condiționat - unitatile exterioare, unitatile interioare și
filtrele. Poate fi utilizat pe orice suprafata, cu exceptia celor care sunt sensibile la umezeala. Pulverizati pe
partea frontala si de sus a evaporatorului sau a ventilo-convectorului, pe unde circula aerul.
Apoi, porniți aerul condiționat, în scopul de a răspândi produsul prin întregul circuit pentru aproximativ 15
minute. La final, pulverizati cu produsul de indepartare a mirosurilor AIRPUR.
DOZARE:
In stare pura, fara diluare.
Nu amestecati cu alte produse de curatare si dezinfectare.
PRECAUTII:
Biodegradabil
A nu se ingera
Nu-l tineti la indemana copiilor
Evitati contactul cu ochii si pielea.
La contactul cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului
Iritant pentru ochi si piele
MODALITATI DE AMBALARE:
520 cc spray (box of 12 x 1) -cod: 101982
1000 ml pulverizator- spray (box of 12 x 1) cod: 101999
5 litri - bidon (Box of 4x5 = 20 Liters) cod: 101996
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ATENTIE:
Sugestiile si recomandarile de folosire a produselor corespund cunostintelor noastre in momentul redactarii
prezentei. Nu suntem responsabili pentru oricare neglijenta in manipulare sau sau utilizare. Produsul indeplineste
toate reglementarile legale, inclusiv cele existente privind proprietatea industrială si se referă exclusiv la
utilizatorii produselor noastre.
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