
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Vysoce výkonný čistič pro všechny klimatizační
jednotky. Unikátní přiléhající pěna zajistí rychlé,
efektivní vyčistění všech výparníkových systémů a

potrubí klimatizace.

✓ Obsahuje bakteriální a fungicidní čistící činidla - odstraňuje bakterie a plísně.
✓ Vhodný aplikační systém spreje - unikátní pěna zajistí rychlé a efektivní čistění.
✓ Prodloužený aplikátor se používá na dlouhé sací potrubí a těžko přístupné systémy klimatizací.
✓ Neobsahuje ethylalkohol, tzn. zákazníkovi je možné rychlé vrácení vozidla po čištění.
✓ Obsah čistící látky nezanechává zápach.
✓ Bezpečné použití na hliník a plasty.

Klimatizační jednotky jsou stále běžnější v dnešních automobilech, a tento trend se bude zvyšovat i v následujících letech. 
Jejich hlavní nevýhodou je, že nejsou-li udržovány, zvláště kolem výparníku se rychle shromažďuje nečistota a bakterie. ACE 
je navržen tak, aby se přiléhající pěna ze spreje dostala prostřednictvím aplikační trysky přímo do srdce klimatizace a poté co 

provede čištění zkapalní a odteče ven přes trubičky klimatizace. V zájmu dosažení co nejlepších výsledků ACC, je důležité, aby 

byl produkt přesně cílen do výparníku.

Návod k použití:
Po procesu čištění klimatizace musí být otevřeny všechny dveře a okna automobilu kvůli dobrému odvětrání interiéru, v 
průmyslu musí být zajištěno dobré odvětrání místností s vyústěním klimatizačních průduchů. Při čištění používáte materiál, 
který po aplikaci v krátké době kapalní. Dbejte proto na správnost zapojení všech elektrických částí, se kterými může Air Co 
Eucalyptus přijít do kontaktu. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1) Odstraňte pylové filtry nebo jiné filtrační jednotky ze sání klimatizace.
2) Nastavte ruční nebo automatický systém ovládání ventilace na NORMAL a STUDENÝ VZDUCH.
3) Nastavte ventilátor na nejvyšší výkon. Za použití prodlouženého aplikátoru stříkejte produkt do sání klimatizace po dobu 
5-10 sekund (při použití v průmyslu až 15 s). V této chvíli se pěna dostala do všech zákoutí sání klimatizace a výparníku. 
Nechte klimatizaci běžet asi 5 (při použití v průmyslu až 10) minut. !!!

POKUD JE SÁNÍ KLIMATIZACE DELŠÍ A TUDÍŽ I CESTA PRODUKTU K VÝPARNÍKU, PROVEĎTE APLIKACI V DELŠÍ APLIKAČNÍ DOBĚ !!!

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

AIR CO EUCALYPTUS ACE 300 ml sprej 86089
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AIR CO EUCALYPTUS



Číslo výrobku: 86089

Název: AIR CO EUCALYPTUS

Životnost:               30 měsíců

Aplikace:     aerosol ve spreji s prodlužovací tryskou

Konzistence:         bílá pěna

VOC: 116 g/l 

Roztažení pěny: 5 minut

Vůně: eukalyptová

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

AIR CO EUCALYPTUS

N-tek, s.r.o., 
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4) U auta nastavte ovládání ventilace na VNITŘNÍ CIRKULACI VZDUCHU. Stříkejte produkt do otvoru sání vnitřní cirkulace 
vzduchu asi 5-10 sekund. Tento otvor je běžně situován v prostoru u nohou spolujezdce. Dejte pod otvor sání utěrku, 
která pohltí případné odtečení přebytečného produktu. Nechte vnitřní cirkulaci běžet 1min. 
5) Nechte automobil případně místnost odvětrat s otevřenými dveřmi a okny asi 10 minut. Po této době by již neměla být 
cítit v interiéru automobilu případně v místnosti kontrastní vůně. V případě, že by tomu tak nebylo opět zapněte 
klimatizaci asi na 

5 minut a poté nechte interiér opět odvětrat. Místnost zcela odvětrejte se zapnutou klimatizací. 


