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Termékismertető        
Klímarendszer tisztító spray 250ml 

  
Leírás 
A tisztítófolyadékkal személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok és háztartások 
klímaberendezései szerelés nélkül, egyszerűen és hatékonyan mentesíthetők a gombáktól 
és baktériumoktól. Tisztítás után kellemesen friss illatot áraszt. Biocid termékek alkalmazása 
során óvatosan kell eljárni. Használat előtt mindig olvassuk el a címkét ill. terméktájékoztatót.   
   
Tulajdonságok 
- megöli a gombákat és baktériumokat 
- tisztítja a légáram csatornákat 
- megszünteti a kellemetlen szagokat 
- gondoskodik a friss és tiszta levegőről 
- védőfilmet képez 
- növeli a komfortérzetet 
- mikrobiológiai szakvélemény rendelkezésre áll 
 
Technikai adatok 
Sűrűség     1 g/ml   DIN 51757  
Oldhatóság vízben   oldódik 
Bázis     fertőtlenítő szer, szagtalanító-, illatanyagok 
Szín/megjelenés   színtelen 
Tárolhatóság    2 év 
Lobbanáspont    n. a. 
Állag     spray, folyékony 
Illat     jellegzetes 
pH-érték    7 
Minimum eltarthatóság eredeti 24 hónap 
zárt csomagolásban 
 
Felhasználási területek 
Személygépkocsik, haszongépjárművek, buszok és háztartások klímaberendezéseinek 
tisztítására és fertőtlenítésre. 
 
Alkalmazás 
A doboz tartalma elegendő egy gépjárműhöz ill. klímaberendezéshez. Ha rendelkezésre áll 
gyártói szervizelési ajánlás a klímaberendezéshez, akkor azt be kell tartani. Ha nincs 
típushoz kötött szgk. gyártói előírás, akkor a Liqui Moly használati utasítása szerint kell 
eljárni. Haszongépjárművek, buszok és háztartások klímaberendezései esetében a 
tisztítófolyadékot lehetőleg közvetlenül a párologtató felületre kell permetezni.  
 
A Liqui Moly használati utasítása: 
- Tisztítás alatt tartsuk nyitva az ablakokat. Munkavégzés során kerüljük a termék 
belégzését.  
- Ellenőrizzük, hogy a kondenzvíz kifolyónyílása nincs-e eltömődve. 
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- Szárítsuk meg a párologtató felületet az alábbi szellőzés- és fűtésbeállítással kb. 10 percig 
járó motor mellett: kapcsoljuk ki a klímaberendezést és álljunk levegőkeringetésre. A 
légterelőt irányítsuk a lábtérre. Csavarjuk maximumra a hőmérséklet-szabályzót és a 
ventillátorkapcsolót.  
A klímaberendezés tisztítása: 
- Vezessük be a szondát a párologtató nyílásába (jármű közepe). (Gépjármű vonatkozású 
utasítások a www.liqui-moly.biz oldalon) 
- Az aeroszolos doboz működtetésével és a szonda ide-oda mozgatásával alaposan öblítsük 
át és tisztítsuk meg a párologtatót.  
- Hagyjuk hatni a tisztítófolyadékot 15-20 percig. 
- Szárítsuk a párologtató felületet 10 percig a fent leírt szellőzés- és fűtésbeállítással.  
- Cseréljük ki a por- és pollenszűrőt. 
Megjegyzés: Az esetleg kiömlött tisztítószert nedves kendővel töröljük fel. 
 
Forgalmazott kiszerelések 
 
250 ml-es doboz spray 4087  D-GB-I-E-P 
 
 
Termékinformációnk alapos vizsgálatokon nyugszik és megbízhatónak minősül, mindamellett 
kötelezettség nélküli tájékoztatásnak tekintendő.                                       
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