Utilizare profesionala

DEZINFECTANT –
ELIMINATOR MIROSURI IN
CIRCUITELE DE AER
(Splits / ventilo-convectoare)
PROPRIETATI:
AIRPUR este special formulat pentru a scapa de mirosurile neplăcute din fermentație și metaboliții produsi de
microorganismele depuse în aparatele de aer condiționat. Datorită toxicității sale reduse și eficienței sale ridicate AIRPUR
devine esențial în acele domenii în care sistemele de aer condiționat sunt instalate.
Acest produs sterilizează și dezinfectează mediului.
COMPOZITIE CALITATIVA:
PHYSICAL PROPERTIES:
Minerale
Forma:
Lichida
Săruri de amoniu cuaternar
Culoare:
Galbuie
Alcohol Lactic
Miros:
Putin parfumat
Acid
Apa deionizata
Densitate:
0.95 gr /cc 20º C
PH 1%:
Usor acid
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI APLICARE:
AIRPUR este pulverizat direct pe zonele urat mirositoare.Echipamentele de aer conditionat ar trebui curatate cu
ppprodusul nostru AIRNET., apoi pulverizati cu AIRPUR pana la saturare. P o r n i t i a er u l co n d i t i o n at i n v ed er ea
r a s p an d i r i i p r o d u s u l u i .
Poate fi aplicat pentru dezinfecatrea mediului aparatelor de aer conditionat , circuite de drenaj etc.
DOZARE:
In stare pura, fara diluare.
Nu amestecati cu alte produse de curatare si dezinfectare.
.
În echipamentele de aer condiționat: pulverizeaza pe baterii și grătare (până la saturație), și nu asupra zonelor electrice.
MASURI DE SECURITATE:
Biodegradabil
A nu se ingera
Nu tineti in apropierea 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
Păstrați recipientul închis ermetic
A se păstra departe de surse de aprindere. A nu se fuma în timpul utilizării.
MODALITATI DE AMBALARE:
520 cc spray (box of 12 x 1) cod: 101984
1000 ml pulverizator- spray (box of 12 x 1) cod: 101998
5 litri - bidon (Box of 4x5 = 20 Liters) cod: 101997
INREGISTRARI:
Nr. Inreg. Industriala: 154069
Revizie / Data: 4 / Julie 2011
ATENTIE:
Sugestiile si recomandarile de folosire a produselor corespund cunostintelor noastre in momentul redactarii prezentei. Nu
devenim responsabili pentru oricare neglijenta in manipulare. Îndeplinirea tuturor dispozițiilor legale,inclusiv cele existente
privind obiectul de proprietate industrială se referă exclusiv la utilizatorii produselor noastre.
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