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Ammattilaistuotteet

Airco-Clean®

Tuotetiedot

Ultrasonic for Cars
Käytetään Wynn’s Aircomatic® -laitteen
kanssa
Wynn’s Airco-Clean® Ultrasonic for Cars poistaa pahat
hajut ilmastointijärjestelmistä.

Ominaisuudet
 Poistaa rasvaiset epäpuhtaudet, pölyn ja muun lian ilmastoinnin haihduttimesta.
 Poistaa ilmastointijärjestelmien pahat hajut ja nikotiinintuoksun ja pitää ne pitkään
poissa.
 Neutraloi mikrobiologista likaa, sieniä ja bakteereja ilmastointijärjestelmästä ja poistaa
ne.
 Estää allergisia reaktioita (aivastelua, yskimistä, silmien ärsytystä, kurkkukipua).
 Wynn’s Aircomatic® -laite tekee tuotteesta erittäin hienoa sumua, joka varmistaa
tuotteen hienojakoisen hajoamisen ja tehon haihduttimella.
 Jättää autoon miellyttävän ja raikkaan tuoksun käsittelyn jälkeen.
 Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia OECD 301 A-F testimenetelmän mukaisesti.
 Tuotteen tehokkuus bakteereja ja sieniä vastaan on testattu standardien NEN-EN
13623; NEN-EN 1040; NEN-EN 1275; NEN-EN 1276; NEN-EN 1650; NEN-EN 13697
(puhdas pinta ja saastunut pinta) mukaisesti seuraavia mikro-organismeja vastaan:
Legionella pneumophila (1); Pseudomonas aeruginosa (2); Escherichia coli (3);
Staphylococcus aureus (4); Enterococcus hirae (5); Candida albicans (6); Aspergillus
niger (7).
 Valmisteen teho on todistettu enintään 15 minuutin kontaktiajan kuluttua, paitsi
testissä NEN-EN 13697 (saastunut pinta), jossa tappava vaikutus mikro-organismeihin
(4) ja (5) on todistettu 60 minuutin kontaktiajan kuluttua.
Käyttö
 Autojen, kuorma-autojen ja bussien ilmastointijärjestelmät.
 Käsittely suositellaan uusittavaksi vuosittain.
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Tekniset tiedot
Olomuoto
: kirkas neste
Tiheys 15 °C:ssa : 0,998 kg/dm³
pH-arvo: 8,6
Ohjeet
Katso Aircomatic I -, II - tai III -laitteen käyttöopas.
Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Tuotetiedot

Pakkaus
Tuotenumero 30205 – 12 x 100 ml – EN/FR/IT/ES/DE/NL/RU/EL

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgia
Puh: +32 3 766 60 20 – Faksi: +32 3 778 16 56 – Sähköposti: mail@wynns.eu – Verkkosivut: www.wynns.eu
Tässä esiteltyjen tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöä koskevat tiedot esitetään totuudenmukaisesti, ja ne perustuvat tutkimustyöhömme ja käytännön
kokemuksiimme. Käyttömahdollisuuksien monimuotoisuuden vuoksi tässä ei ole mahdollista mainita kaikkia yksityiskohtia, emmekä kanna tästä
mahdollisesti aiheutuvia vastuita tai velvoitteita. Kun teknisen kehityksen myötä julkaistaan uusi versio, esitetyt tiedot eivät ole enää voimassa.
Tuotenumero 30205

-

Viimeisin päivitys:

27.1.2014

