Техническа характеристика
Име на продукта
Производител

: PRESTO Спрей за почистване на климатици
: MOTIP DUPLI B.V.
Хасмершайм, Германия

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
PRESTO Спрей за почистване на климатици e ефективна пяна за почистване и освежаване
на климатичната и вентилационната система на автомобила. Неутрализира бактерите и
неприятния мирис. След нанасянето на продукта върху изпарителя и топлопроводите, се
формира пяна, която оставя приятен аромат и осигурява дълготрайна защита от плесен и
гъбички. Препоръчително е климатичната система на автомобила да се почиства поне
веднъж в годината. Един флакон от продукта е достатъчен за едно нанасяне.

КАЧЕСТВА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


 Ефективан пяна неутрализираща бактериите и неприятните
миризми
 Дълготрайна свежест и аромат
 Дълготрайна защита от микроби, бактерии и гъбички
 Специална тръбичка върху капачката и дюза, с помоща на
които се достигат и труднодостъпни места


ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвят
Мирис
На вид
Относителна плътност / 20ºС
Разход
pH

Почистващ разтвор
бял
портокал
бяла пяна
0.967 g/ml
един флакон за почистването на
една вентилационна система
9.5-10.5

ИНСТРУКЦИИ
Преди употреба прочетете внимателно и следвайте инструкциите отпечатани на флакона!
Флаконът трябва да е със стайна температура. Използвайте при температура между +5ºС и +30
ºС. Изключете двигателя преди употреба. Разклатете флакона за около 2 мин. Махнете
филтрите от всмукателните канали, така че изпарителя да проникне навсякъде (консултирайте
се с инструкциите на производителя). Изпръскайте PRESTO Airco Cleaner във всички достъпни
въздухопроводи и оставете да подейства между 15 – 30 мин. Отворете вратите на автомобила и
оставете двигателя да работи докато активната пяна изчезне. Сменяйте неколкократно посоката
на вентилаторите на парното до пълното изсъхване на тръбите. Проветрете автомобила до
пълното изпаряване на освежителя. Един флакон е достатъчен за почистването на автомобила.
София Еърпорт Център,
ул. “Христофор Колумб” №64,
Сграда Б02, ет.1, офис 106,
София 1592

e-mail: office@denicom.bg
тел/факс: +359 2 979 19 19
+359 2 979 19 21
+359 2 979 19 41

ОПАКОВКА
Аерозол Обем: 400 мл
Пакетажна единица: 6 флакона

СЪХРАНЕНИЕ
Срок на годност 10 години от датата на производството отпечатана на дъното на флакона в случай на
осигурени подходящи условия – температури между 10ºС и 25ºС и максимална относителна влажност
на въздуха 60%.

Околна среда и етикиране
Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали.
Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.
Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за
рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се
отстраняват като „специален отпадък”.
Обозначение и етикетиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответсвие с
актуалните регламенти за етикетиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно
класификацията, опаковането и етикетирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на
наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на
законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

ВАЖНО
Настоящата ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА и данните посочени в нея почиват на
настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на
продукта и не обосновават договорно правоотношение.
Не сте освободени от
задължението да направите опити за съвместимост за да се уверите, че продуктът
предоставен от нас е подходящ за вашите специални нужди. Употребата и нанасянето на
продукта е извън нашия контрол, следователно отговорността за употребата му се поема
единствено от потребителя.
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