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Tehokas vaahtomainen ajoneuvojen ilmastointilaitteiden puhdistus- ja desinfi ointiaine. 
Ainutlaatuinen tarttuva vaahtokäsittely varmistaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen. Miedosti 
tuoksuvien liuottimien käyttö mahdollistaa auton palauttamisen asiakkaalle nopeasti käsittelyn 
jälkeen. Air Co Refresh ei sisällä etyylialkoholia.

Ominaisuudet & Edut
• Helppokäyttöinen aerosolipakkaus
• Uniikki ja pitkäkestoinen vaahtokoostumus
• Metrin pituinen jatkopilli takaa perusteelliseen 

puhdistukseen vaikeisiinkin paikkoihin
• Ei sisällä etyylialkoholia
• Vain laimea liuottimen haju
• Ei hajujäämiä

AIR CO REFRESH

Käyttökohteet

Tuotenro.   Tuotenimi   Pakkaus, myyntierä

85788    Air Co Refresh   300 ml aerosoli, 12 kpl

Air Co Refresh on suunniteltu suihkutettavaksi vaahdoksi, joka vaikuttaa läpi ilmastointijärjestelmän. Metrin 
pituisen jatkosuuttimen ansiosta puhdistusaine on mahdollista suihkuttaa suoraan kohteeseen ja tasaisesti 
koko järjestelmään. 

Jatkosuutin asetetaan järjestelmään sopivasta aukosta, höyrystimen poistoaukon läheisyyteen. Järjestelmään 
suihkutettu vaahto muuttuu hiljalleen nesteeksi, ja kulkeutuu järjestelmän toimiessa sen joka kolkkaan. Tuote 
poistuu normaaleja huohotuskanavia pitkin.

Ilmastointi, puhdistus



Kuvaus:
Varastointi:
Vaaralauseke:
VOC:
Tullin tariffikoodi: 
Koostumus:
Vaahdon hajoaminen:
Haju:
Jatkosuutinpussi 5 kpl:

Tekniset tiedot

Air Co Refresh 300 ml

Air Co Refresh 300 ml
24 kk
Erittäin helposti syttyvää
116 g/l
34029090
Valkoinen vaahto
5 min
Hedelmäinen tuoksu
86236

Käyttöohjeet
1. Poista raitisilmasuodattimet ym. ilmanvaihdon esteet.
2. Siivoa / poista ensin hajun aiheuttaja mikäli mahdollista. Käytä esimerkiksi KENT All Purpose Foam Cleaneria.
3. Aseta ilmastointijärjestelmä täydelle teholle (kylmälle).
4. Aseta Air Co Refreshin jatkosuutin raitisilmanottokanavaan (normaalisti moottoritilassa) ja suihkuta 5-10 
sekuntia. Jätä järjestelmä puhaltamaan 5 minuutiksi.
5. Vaihda järjestelmä sisäilmakierrolle. Suihkuta Air Co Refreshiä paluuilmanottokanavaan 5-10 sekuntia. Jos 
paluuilmanottokanavia on useita, suihkuta yhtä kauan jokaiseen kanavaan. Jätä järjstelmä puhalktamaan 
minuutin ajaksi.
6. Aseta järjestelmä täydelle lämmölle, ja suihkuta Air Co Refreshiä paluuilmanottokanavaan 5-10 sekuntia. 
Anna puhaltaa 5 minuuttia.
7. Suihkuta pieni määrä Air Co Refreshiä lattiakanaviin ja muihin ilmanvaihtokanaviin. Anna järjestelmän puhaltaa 
normaalissa automaattitilassa 2 minuuttia.
8. Tuuleta ajoneuvoa 10 minuuttia ovet ja ikkunat auki. Mikäli liuottimen hajuja jää autoon, anna järjestelmän 
puhaltaa täydellä teholla kylmässä asennossa 5 minuuttia, ja tuuleta auto jälleen noin 10 minuutin ajan. Toista 
tarvittaessa.
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