
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναστέλλει την αναπαραγωγή των μυκήτων, βακτηριδίων και μικροοργανισμών.

Απόλυτα συμβατό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον κλιματισμό χάρη στην συνεργασία 

μεταξύ της TUNAP και των κατασκευαστών εξαρτημάτων κλιματισμού.

Ουσία κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Δεν περιέχει καμία αλλεργιογόνο ουσία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά: Εξαλείφει την πιθανή 

απελευθέρωση μικροβίων κι οσμών στο 

εσωτερικό του οχήματος.

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

χρήσης, ικανοποίηση του τελικού πελάτη.

Τελικός πελάτης: όχημα σε άριστη 

κατάσταση, μειωμένος χρόνος παραμονής 

στο συνεργείο.

Περιβάλλον και υγεία: αποτελεσματικός 

καθαρισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο και 

χωρίς τον κίνδυνο αλλεργιών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Στο κουτί του φίλτρου καμπίνας (γύρης).

Κωδικός: 996/150 Περιεχόμενο: 150 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24

Product Information
PI 996 20180731

Airco Well®996
Air-Co Καθαριστικό Κλιματισμών

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Σε κάθε αλλαγή του φίλτρου γύρης, για καθαρισμό κι απολύμανση της θήκης του φίλτρου γύρης.

Προληπτικά, για την αποτροπή ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών κατά την αντικατάσταση του 

φίλτρου καμπίνας.

Χρήση:

Ψεκάστε το προϊόν μέσα στην θήκη του φίλτρου γύρης και μόνο στον κεντρικό αεραγωγό (μέσα 

από την θήκη του φίλτρου κι όχι από το ταμπλό) με το ειδικό ακροφύσιο.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης SI 996 στην επόμενη σελίδα.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ειδικό ακροφύσιο για το Airco Well® 996 

(Κωδ. 5818).

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

Κωδικός: 996 Περιεχόμενο: 75 ml

Ποσότητα Κιβωτίου: 24



Airco Well®996
Οδηγίες Εφαρμογής

Service Information
SI 996 20180731

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο καμπίνας.

2. Ψεκάστε διακοπτόμενα την θήκη του φίλτρου καμπίνας με Airco Well® 996, πηγαίνοντας όσο πιο κοντά μπορείτε προς την

εβαπορέτα.

3. Ψεκάστε διακοπτόμενα με το παρεχόμενο ακροφύσιο το Airco Well® 996 στον κεντρικό αεραγωγό (μέσα από την θήκη του

φίλτρου γύρης κι όχι από το ταμπλό).

Προσοχή: μην ψεκάζετε το προϊόν από τους αεραγωγούς του ταμπλό! Στα περισσότερα αυτοκίνητα το ηχοσύστημα, ο

πλοηγός (navigation) και διάφοροι διακόπτες είναι τοποθετημένα ακριβώς κάτω από τους αεραγωγούς και δεν είναι

προστατευμένα απέναντι στην υγρασία. Εάν ψεκασθεί ποσότητα προϊόντος σε αυτούς τους αεραγωγούς, το υγρό πιθανόν να

φθάσει σε αυτά και να προκαλέσει ζημία.

4. Βάλτε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα στα τρία τέταρτα της ισχύος. Αφήστε τον ανεμιστήρα να λειτουργήσει για περίπου 10-15

λεπτά με τα παράθυρα ανοικτά.

5. Τοποθετήστε καινούριο φίλτρο καμπίνας .

Σημειώσεις:

Άν υπάρχουν δυσάρεστες μυρωδιές ή αλλεργικά συμπτώματα, συστήνεται ο καθαρισμός της εβαπορέτας με το Airco

Well® 994.

Εάν κάποιο εξάρτημα έχει τοποθετηθεί ή αντικατασταθεί εκ των υστέρων, πρέπει να απολυμανθεί κι αυτό.

Ο καθαρισμός με το Airco Well® δεν χρειάζεται περαιτέρω καθάρισμα, π.χ. ξέπλυμα με νερό!

Η αποτελεσματικότητα του Airco Well® έχει ελεγχθεί και είναι προτεινόμενο προϊόν από το Ευρωπαϊκό ίδρυμα έρευνας για την

αλλεργία (ECARF- European Center of Allergy Research Foundation).

Πρόληψη

Σταματήστε την 

ανάπτυξη μούχλας!

Αλλάξτε το φίλτρο καμπίνας 


